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İki yıllık çalışma dönemimiz boyunca

emekleri ile yönetim kurulumuza

güç katan tüm şube, temsilciliklerimiz

ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz…
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GİRİŞ

6 Kasım 2010 tarihinde yapılan 15. Olağan Genel Kurulumuzdan 
sonra çalışmalarına başlayan MYK’muz gerek Genel Kurul’da 

alınan kararlar gerekse de çalışma programı doğrultusunda yoğun 
Türkiye gündemi içerisinde çalışmalarını yürütmüştür. 

Bu dönem başta Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erbey olmak 
üzere, bir çok arkadaşımız tutuklanmış ve insan hakları çalışmala-
rını yürütememiştir. Son olarak Euromed yönetim kurulu üyemiz 
Osman İşçi ve akabinde Mersin Şube başkanımız Ali Tanrıverdi’nin 
tutuklanması ile siyasal iktidarın insan hakları savunucuları üze-
rindeki yargı baskısı devam etmiştir. İHD, siyasal iktidarın yargı 
baskısı altında çalışmalarını azami ölçüde yapmaya gayret etmiştir. 

Bu dönemin en önemli özelliğinden birisi 2011 yılında yapılan ge-
nel seçimlerden sonra yeniden tek başına iktidar olan AKP’nin us-
talık döneminde hak ihlallerinde tavan yapmış olmasıdır. Hükümet 
programında insan hakları başlığı bulunmayan bu hükümetin top-
lumsal muhalefet üzerinde uyguladığı yargı baskısı tipik bir otoriter 
rejimi tanımlamıştır. 

2011 yılı hak ihlal raporunu Nisan 2012’de açıkladığımızda, 
Türkiye’nin tipik bir polis devletine dönüştüğünü ifade etmiştik. 
2012 yılındaki ihlal trendi bu tespitimizin ne kadar haklı olduğunu 
maalesef ortaya koymuştur. 

Bu dönem devletin ve siyasal iktidarın Kürt sorununda çözümsüz-
lüğe dayalı politikası etkili bir şekilde uygulanmış ve çok sayıda 
ihlalin oluşmasına sebep olmuştur. Devletin 2009 yılında Kürt soru-
nunun varlığını resmen kabul etmesinden sonra uyguladığı Kürtleri 
tanıma ancak Kürt siyasal hareketini tasfiye (ötekileştirme) politika-
sında bir değişiklik olmamıştır. Buna karşı Kürt siyasal hareketinin 
bu politikaya karşı etkili bir direnişi yaşanmıştır. Siyasal iktidarın 
2011 yılında devam eden müzakereleri kesip polisiye operasyon-
larla Kürt siyasetçiler üzerinde yargı baskısı uygulaması ve yoğun 
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askeri hareketlilik sonucu silahlı çatışmaların tırmanması ile ilgi-
li anti demokratik süreç devam etmiştir. Bununla beraber kendisi 
ile müzakere yapılan bir noktada üzerinde ağır bir tecrit uygulanan 
Abdullah Öcalan’ın durumuna dikkat çekmek ve üzerindeki izalas-
yonu kaldırmak için cezaevlerindeki mahpusların başlatmış olduğu 
süresiz ve dönüşümsüz açlık grevleri tehlikeli bir noktaya varmış, 
ancak Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme sonunda, O’nun çağrısı 
ile mahpuslar tarafından 68. günde sonlandırılmıştır. 

İnsan Hakları Derneği Kürt sorununda çözüme dair önerilerini her 
platformda dile getirmiş ve bu sorunun çözümü noktasında insan 
hakları temelde bir yaklaşımın sonuç alacağını hep ifade etmiştir. 

Bu dönem Alevilerin maruz kaldığı ayrımcılık ile ilgili somut her-
hangi bir adım atılmamış, Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı talebi gör-
mezden gelinmeye devam etmiştir. 

Bu dönemin önemli özelliklerinden birisi İHD Genel Merkezinin 
Ermeni Soykırımı konusundaki tutumunu daha açık bir şekilde ka-
muoyuna ifade etmiş olmasıdır. 

Bu dönemde darbe teşebbüslerinin soruşturularak davalar açılma-
sına rağmen faili meçhul cinayetler ve zorla kaybetmeler ile ilgili 
Mardin Şubemizin katkıları ile sadece Çitil davası açılabilmiştir. Te-
mizöz davası ile birlikte Çitil davası çok sınırlı olarak siyasal iktida-
rın 90’lı yıllarda yaşanan ihlallerin üzerine gitmek yerine sembolik 
sayılabilecek bir tutum içinde olduğunu göstermiştir. 

Bu dönem içerisinde 12 Eylül askeri darbesini yapan ve hayatta 
olan generallere karşı dava açılması ve 12 Eylül dönemi işkence uy-
gulamaları nedeni ile soruşturmaların yürütülüyor olmasını önemli 
bir gelişme olarak ta kaydetmek gerekir. 

Bu dönemde AB’ye tam üye olma süreci neredeyse tamamen dur-
muştur. Avrupa Birliğinin 2012 yılı ilerleme raporunda sert eleştiri-
lere başvurması insan hakları savunucularının Türkiye’de yaşanan 
gelişmeleri anlatabilmesinin de bir başarısı olarak görmek gerekir. 

Bu dönemin en önemli özelliğinden birisi TBMM bünyesinde Ana-
yasa Uzlaşma Komisyonu’nun kurulması ve Anayasa yapım süreci-
ne başlamış olmasıdır. Ancak ifade ve örgütlenme özgürlüğü alanın-
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da herhangi bir gelişme sağlanmadan, silahlı çatışma ortamı sona 
erdirilerek kalıcı bir çatışmasızlık sağlanmadan ve sivil toplumun 
Anayasa yapım sürecine etkili katılımı sağlanmadan ilerleme yapı-
lamayacağını ifade etmiştik. Yaşanan gelişmeler bu tespitimizin ne 
kadar doğru olduğunu ortaya koymuştur. Anayasa Uzlaşma Komis-
yonu çalışmalarını tamamlayamamış ve Türkiye’nin temel sorunları 
üzerine görüş birliğine varamamıştır. 

Bu dönemin en önemli ihlal alanlarından birisi de toplu mezar ger-
çekliği ile Türkiye’nin İHD sayesinde tanışmasıdır. Derneğimizin 
aktif çalışmaların sonucu toplu mezarlar ile ilgili farkındalık yara-
tılmaya başlanmış ve bu konuda yer tespitleri ile birlikte kamuoyu 
duyarlılığı oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Çalışma dönemimizde 2009 yılında başlatmış olduğumuz kayıp-
larla ilgili oturma eylemleri devam ettirilmiş, kayıpların akıbetinin 
bulunması konusunda sonuç alıncaya kadar çalışma yapılması ka-
rarlılığı defalarca teyit edilmiştir. 

Bu dönem gerek yıllık raporlar gerekse de özel raporlar üzerinden 
elde edilen veriler kullanılarak diplomatik misyon, uluslar arası ku-
ruluşlar ve yurtdışından gelen heyetlerle Türkiye insan hakları orta-
mı görüşülmüş ve ihlallerin giderilmesi noktasında katkı sunmaları 
talep edilmiştir. 

Bu dönemde kamudaki insan hakları kurumsallaşması ile ilgili ola-
rak özellikle İHOP’u oluşturan örgütler ile Mazlum Der ve TİHV’in 
katılımı ile ortak toplantılar yapılarak görüş oluşturulmuş ve bu 
görüşler ekseninde kamuoyu oluşturulmuştur. Türkiye İnsan Hak-
ları Kurumu Kanun Tasarısı, Yabancılar Kanun Tasarısı, Kolluk 
Gözetim Komisyonu Kanun Tasarısı çalışmaları ile ilgili TBMM 
nezdinde gerekli girişimlerde de bulunulmuştur. Ancak özellikle 
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısının Paris Prensip-
lerine uygunluğunun sağlanması noktasında çok sayıda girişimde 
bulunulmuştur. 

Siyasal iktidarın Türkiye içerisindeki otoriter tutumunun bölgedeki 
gelişmelerle de bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle hükü-
metin Suriye politikasında adeta “Sunni İslam” ekseninde bir tutum 
içerisinde olması ülke içerisindeki Alevilerin kaygıların artmasına 
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sebep olmuş, hükümetin anti-kürt, anti-alevi söylemi bu kesimlerde 
korku ve endişeye sebep olmuştur. İHD, Ortadoğudaki gelişmeler 
konusunda temkinli davranmış, yaşananların “Arap Baharı” olma-
sından ziyade anti demokratik yönetimlere karşı halkların tepkisini 
emperyalizm ile işbirliği yapan siyasal İslamcı kesimlerin bölgeyi 
yeniden yapılandırma projesi olarak değerlendirmiştir. Dolayısıyla 
Ortadoğu’da halkların özgürlük talebi karşılanana kadar meşru ve 
demokratik mücadelenin süreceği tespiti yapılmıştır. İHD bu süreç-
te özellikle Libya ve Suriye’de yaşanan iç savaş ile ilgili demokratik 
tepkisini de ortaya koymuş, UCM’nin bölgede işlenen suçlarla ilgili 
soruşturma açmasını talep etmiştir. 

Yine bu dönemde, siyasal iktidarın otoriter yapısı çok sayıda hak 
ihlalinin yaşanmasına sebep olmuştur. 

Yaşam Hakkı İhlalleri

Yaşam hakkı ihlallerini alt başlıklar halinde irdelediğimizde, kolluk 
kuvvetlerinden kaynaklanan yaşam hakkı ihlallerinin artarak de-
vam ettiğini görüyoruz. 2007 yılında PSVK’da yapılan değişiklikle 
kolluk kuvvetlerinin silah kullanma yetkisinin kolaylaştırılması, bu 
ihlallerde yaşanan artışın en önemli sebeplerinden birisidir. Bütün 
eleştirilerimize rağmen bu konuda bir ilerleme olmamıştır. 

Kürt sorununda şiddete dayalı kör politikanın uygulanması 
Roboski’de yaşandığı gibi toplu yargısız infaz uygulamalarının ger-
çekleşmesine sebep olmuştur.

Cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde ölümler devam etmekte-
dir. Cezaevlerindeki hasta mahpusların tedavi edilmemeleri nede-
niyle yaşamlarını yitirmeleri iktidarın duyarsızlığını ve cezaevleri 
için özel bir çürütme politikası uygulandığını ortaya koymaktadır. 
Cezaevlerinde bulunan 243 hasta mahpustan 135 mahpus ağır has-
talıkları nedeniyle tahliye edilmeyi beklemekte, ancak tahliye edil-
memektedir.

2011 yılında gözaltı merkezlerinde 5 kişinin ölümü polis devleti 
uygulamalarının ve dolayısıyla cezasızlığın sürdürüldüğünü ortaya 
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koymaktadır. Geçen yasama döneminde TBMM’de bekleyen Kol-
luk denetimi ile ilgili tasarının acilen yasalaştırılması sorunun çözü-
müne katkı sunacaktır.

Köy Koruculuğu Sisteminin devamı beraberinde yaşam hakkı ih-
lallerini getirmeye devam etmektedir. 2011 yılında köy korucuları 
tarafından 3 kişi öldürülmüş ve 48 kişi yaralanmıştır. 2010 yılında 
Muş Bulanık’ta bir köy korucusunun 2 kişiyi öldürmesiyle ilgili açı-
lan davanın beraatla sonuçlanması köy korucularını adeta cesaret-
lendirmiştir. Bu alanda da cezasızlık politikası devam etmektedir. 
Köy koruculuğu sistemi acilen kaldırılmalıdır.

2011 yılında da mayın ve sahipsiz bomba patlaması sonucu, 5’i ço-
cuk olmak üzere 13 sivilin ölümü ve 63 sivilin yaralanması durumun 
vahametini ortaya koymuştur. 2009 yılında sadece Suriye sınırında-
ki mayınların temizlenmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılmış an-
cak asıl sorun yaratan ülke içindeki mayınlı sahaların temizlenmesi 
ile ilgili hiçbir tedbir alınmamıştır. Türkiye içerisinde 9 ilde sivil 
yerleşim bölgelerine yakın çok sayıda mayınlı arazi bulunmaktadır. 
Ottowa Sözleşmesi uyarınca 2014’e kadar temizlenmesi gereken 
mayınlı arazilerle ilgili hiçbir somut adım atılmamıştır.

2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti, Kürt Sorununu resmen kabul etti. 
Ancak Kürt Sorunu’nun demokratik ve barışçıl çözümü için hiçbir 
Anayasal ve yasal düzenleme yapılmaması sorunun şiddete dayalı 
çözümsüzlüğünü derinleştirmektedir.  2010 yılında 244 olan silahlı 
çatışmalarda yaşamını yitiren kişi sayısının 338’e çıkması durumun 
giderek kötüleştiğini göstermektedir. 2011 yılında devam eden mü-
zakerelerin kesilmesi silahlı çatışmaların artmasına neden olmuş ve 
ölüm vakalarında artışlar olmuştur. Kürt Sorununda tanıma ve tasfiye 
(ötekileştirme) politikası bir an önce terk edilmeli, tanımanın gereği 
olarak Anayasal ve yasal çözümler konusunda devlet ve hükümet ira-
desi ortaya konmalıdır. 2011 yılında, Kürtlerin sivil itaatsizlik eylem-
leri yoluyla bu sorunun çözümü konusundaki iradelerini ortaya koy-
ması karşısında, Hükümetin Kürtlere yönelik adı konmamış OHAL 
uygulaması bir iç çatışma tehlikesi barındırmaktadır. Hükümetin adı 
konmamış OHAL uygulaması devam etmektedir.
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Geçen yıl ihlal raporumuzu açıklarken belirttiğimiz, “Hükümetin 
2010 ve 2011 yıllarında Köy Koruculuğunu tasfiye etmemesi, pro-
fesyonel askerlik ile ilgili yasal düzenlemeler yapması, vicdanî red-
di tanımaması, yeni sınır karakolları yapması, özel harekât timlerini 
tekrar bölgeye göndermesi, sınır bölgelerinde askerî yığınak yap-
ması, belirli bölgelerde polis merkezleri kurması, Kamu Güvenliği 
Müsteşarlığı gibi paralel devlet uygulamalarını hayata geçirecek 
yeni kurumlar oluşturması açık bir savaş hazırlığı yapıldığı” yö-
nündeki kaygılarımızı maalesef 2011’deki gelişmeler haklı çıkar-
mıştır. İmralı Adası’nda tecrit altında tutulan PKK lideri Abdullah 
Öcalan’la yapılan görüşmelerin kesilmesi ve mutlak bir tecrit uy-
gulanması çözüme katkı sunmamaktadır. 12 Haziran 2011’de ya-
pılan seçimler sonucunda BDP Bloku’nun bağımsız 36 milletvekili 
çıkarması karşısında siyasal iktidar yargı yoluyla baskı politikasını 
izlemiş; ortaya çıkan siyasî iradeyi kabul etmeyerek tasfiyeye yö-
nelmiştir.

Kürt sorununun çözümsüzlüğü ile beraber silahlı çatışmaların uzun 
yıllar devam etmesi ve bir türlü sonlandırılamaması şiddet kültürü-
nün oluşmasına, milliyetçilik ve şovenizmin yaygınlaşmasına sebep 
olmuştur. Böylesi bir ortam şüpheli polis ve asker intiharlarında da 
belirgin bir şekilde artış gözlemlenmiştir. 2011 yılında 43 şüpheli 
intihar vakası tespit edilmiştir.

İstanbul Zeytinburnu’nda Kürtlere yönelik linç teşebbüsleri, Kürt 
sorunun çözümsüzlüğünün sürmesi halinde nelerin yaşanabileceği-
ne dair kuvvetli belirtiler göstermiştir. Bu teşebbüslerin yapılabili-
yor olması kamu güvenliğinin sağlanamadığını ortaya koymuştur.

Kadına ve çocuğa yönelik yaşam hakkı ihlallerinde de maalesef 
artış gözlemlenmektedir. Hükümetin çeşitli kanunlar çıkarma gi-
rişimleri ölümlerin önüne geçememiştir. Namus cinayetleri, kadın 
ve çocuk intiharları ve ölümleri ancak çatışmasızlık ortamında ve 
şiddet kültürü ile baş edilebilecek bir siyasi kararlılıkta mücadele 
edilebilecek konular olarak algılanmalıdır.

2011 yılında yaşam hakkı ihlalleri alanında en önemli gelişme, çok 
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sayıda toplu mezarın İHD tarafından açığa çıkarılmış olmasıdır. 
İHD verilerine göre, 2011’de 253 toplu mezarda 3248 sayıda kişinin 
gömülü olduğu tespit edilmiştir. Toplu mezarların Minnesota Otopsi 
Protokolü’ne göre açılması konusunda ortaya siyasi irade konma-
mıştır.  Toplu mezarların ne şekilde ve nasıl açılacağı belirsizliğini 
korumaktadır.

12 Eylül 1980 Askerî Darbesi dönemiyle başlayan 2004 yılına kadar 
devam eden süreçte zorla kaybedilenlerin akıbetinin araştırılması 
ve sorumluların yargılanması konusunda İHD’nin oturma eylemleri 
ve kampanyaları devam etmiştir. Bu konuda hükümet sessizliğini 
korumaktadır.

Faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturma dosyalarının zamanaşı-
mının kaldırılması konusundaki İHD ve TİHV kampanyası devam 
etmektedir.

Türkiye’deki yaşam hakkı ihlalleriyle etkili olarak mücadele edebil-
mek için Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yet-
kisini tanımasını, Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybe-
dilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesini ve Cenevre 
Sözleşmelerinin Ek Seçmeli Protokollerini onaylaması gerektiğini 
bir kez daha hatırlatmak isteriz.

2011 yılı Van Depremi ile yapılaşmadaki hata ve ihmallerin ne ka-
dar büyük acılara sebep olduğunu bir kez daha göstermiştir. 640 kişi 
yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmış, depremin etkilerini orta-
dan kaldırmada yetersiz kalan Hükümet adeta Van halkının şehri terk 
etmesini teşvik etmiş ve böylece zorunlu göç yaşanmıştır. İHD Van 
deprem raporu bu konudaki tüm olumsuzlukları ortaya koymuştur.

İşkence ve Kötü Muamele

2011 yılında işkence ve kötü muamele, onur kırıcı ve küçük düşü-
rücü davranış ve cezalandırmalarda ihlal iddiaları yaygın bir şekilde 
ve oldukça fazla yaşanmıştır. 12 Eylül rejimi ve devamındaki si-
lahlı çatışma ortamı Türkiye’de cezasızlık politikasının oluşumunu 
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sağlamış, zamanla bu politika bir kültür halini almıştır. Cezasızlık 
kültürü ile mücadele edilmediği sürece işkence ve kötü muamele id-
dialarında bir azalma beklenmesinin mümkün olmadığını belirtmek 
gerekir. Hükümetin “işkenceye sıfır tolerans” söylemi maalesef söz-
de kalmış, işkence ile etkin bir mücadele yürütülememiştir. Bunu 
resmî istatistikler de ortaya koymaktadır.

Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı adli istatistiklere göre, 2009 yı-
lında işkence ve eziyet suçlarında 707 kişi sanık olarak yargılanır-
ken, bu rakam 2010 yılında 755 sanığa çıkmıştır. İşkence ve kötü 
muamelede bulunanların sayısındaki bu artış derneğimizin 2010 ve 
2011 yılları ihlal raporlarında da açıkça belirtilmektedir. Bu veri-
ler, hükümetin önleme ve yaptırmama görevini yapmadığını ortaya 
koymaktadır. Buna karşın kolluk kuvvetlerine mukavemet (karşı 
koyma) diye adlandırdığımız TCK 265. maddeden 2009 yılında 
22.195 vatandaşa dava açılırken, bu rakam 2010 yılında 25.497’ye 
çıkmıştır. Bu rakamlar cezasızlık kültürünün açık bir şekilde devam 
ettiğini göstermektedir.

İşkenceye Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolü(OPCET) 2011 
yılında seçimden önce TBMM kapanmadan kabul edilebilmiştir. 
İşkence ve kötü muamele ile baş edilebilmesi için kabul edilen Seç-
meli Protokol uyarınca bir yıl içerisinde Ulusal Önleme Mekaniz-
ması kurulması gerekmektedir. Bu mekanizme insan hakları örgüt-
lerine danışılmadan kurulursa etkili olamayacaktır. TBMM’ye sevk 
edilen Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısında oluşturu-
lacak kurumun görevleri arasında ulusal önleme mekanizmasının da 
yer alması kesinlikle yeterli değildir.

İşkence ve kötü muamelenin giderek daha fazla cezaevlerinde ve top-
lumsal alanda uygulanıyor olması tüm yurttaşlar için açık bir tehdittir. 
2011’de işkence ve kötü muamele iddia sayısının 3.252’ye çıkması 
işkencenin yapıldığı yerin yer değiştirdiğini göstermektedir.
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Düşünce, İfade ve Basın Özgürlüğü

Türk Ceza Yasası’nın 134, 214, 215, 216, 217, 218, 220/6,7 ve 8, 
222, 277, 285, 288, 300, 301, 305, 314/3, 318 ve 341. maddelerinde;  
Terörle Mücadele Kanunu, Kabahatler Kanunu, 2911 Sayılı Kanun, 
Siyasi Partiler Kanunu, Sendikalar Kanunu, Dernekler Kanunu ve 
Atatürk’ü Koruma Kanunu’nda bu hak alanını sınırlayan çok özel 
düzenlemeler bulunmaktadır. 2011 yılında bu düzenlemelerle ilgili 
hükümet tarafından değişiklik yapılmamıştır. Adalet Bakanlığı res-
mi istatistiklerine göre, TCK 301. Maddeden bile 2010 yılında 172 
kişi hakkında dava açılmıştır. 2010 yılında TMK’dan dolayı yasa 
dışı örgüt propagandası yapmak iddiası nedeni ile 11.994 kişi aley-
hine dava açılmıştır. Basın mensuplarının görevleri nedeniyle karşı-
laştıkları soruşturmalar binlerle ifade edilmektedir. İfade özgürlüğü 
yasakları çok sayıda siyasetçi, sendikacı, insan hakları savunucusu, 
gazeteci, avukat, aydın ve yazarın, öğrenci ve belediye başkanının 
“yasa dışılıkla” suçlanmasına sebep olmuştur.

2011 yılında 6.504 internet sitesinin erişimi engellenmiştir. Hükü-
metin İnternet filtrelemesi yoluyla internet erişimini tümüyle kont-
rol etme isteği kamuoyu baskısı ile şimdilik yumuşatılmış durumda 
kalmıştır. Yazılı basının yayınlarının durdurulmasına sebep olan ve 
AİHM tarafından sürekli eleştirilen TMK’nın 6. Maddesi değişti-
rilmemiştir. 2011 yılı düşünce, ifade ve basın özgürlüğü açısından 
daha da kötüye gidişin yaşandığı bir yıl olmuştur.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı

2011 yılında da bu hak alanındaki ihlaller giderek artmıştır. Toplantı 
ve gösterilere güvenlik kuvvetlerinin yaptığı müdahaleler sonrasın-
da ağır ihlaller yaşanmıştır. Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesi 
başta olmak üzere kitlesel 312 toplantı ve gösteriye müdahale edil-
miştir. Toplantı ve gösteri yapma hakkı ile ilgili ihlallerin giderek 
kötüye gittiğini Adalet Bakanlığı resmi verileri de teyit etmektedir. 
Bakanlık verilerine göre 2007 yılında 3.294, 2008 yılında 3.778, 
2009 yılında 8.251 kişiye ve 2010 yılında11.462 kişiye 2911 sayılı 
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toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet etmekten dolayı 
dava açılmıştır. Siyasal iktidar eleştiriyi kabul etmemekte, kendi-
sine yönelik eleştiri içeren gösterileri güç kullanarak dağıtmakta-
dır. Siyasal iktidarın bu antidemokratik tutumunun yanı sıra 2911 
sayılı kanuna muhalefet suçunun Yargıtay’daki temyiz dairesinin 
değiştirilerek 9. Ceza Dairesi yapılması, cezalandırmaların artaca-
ğı endişesi yaratmaktadır. İHD’nin 5 Mayıs 2011 günü açıkladığı, 
“Demokratik Çözüm Çadırları ve Sivil İtaatsizlik Eylemlerine Mü-
dahale” raporu ile İHD ve diğer örgütlerin birlikte hazırladığı Hopa 
Raporu gösteri hakkının kullandırılmadığını ve gösterilere çok sert 
müdahale edildiğini açıkça ortaya koymuştur.

Gösterilere müdahalede kullanılan biber gazının, aşırı kullanımının 
kimyasal silah etkisi yaptığı TTB açıklamalarından anlaşılmakta-
dır. Kimyasal ajanlardan üretilmiş silahların kullanılması durumuna 
bir an önce son verilmelidir. AİHM, biber gazı kullanımını işkence 
ve kötü muamele yasağına aykırılıktan dolayı Türkiye’yi mahkum 
etmiştir. İç işleri bakanının polisin gaz kullanımını teşvik eden açık-
lamaları işkence ve kötü muamelenin en üst seviyede korunduğunu 
göstermektedir.

Örgütlenme Özgürlüğü

2011 yılında 6 dernek, açılan kapatma davası sonucu kapatılmıştır. 
173 kere parti ve dernek binalarına kimliği belirsiz kişilerce saldırı-
lar düzenlenmiştir. 2011 yılında özellikle, siyasal partiler rejiminin 
değiştirilmemiş olması, %10’luk seçim barajının değiştirilmeden 
2011 seçimlerinin yapılmış olması, sendikal haklarda hiçbir iyileş-
me olmaması bu alandaki ihlallerin devam etmesine sebep olmuştur.

Kişi Özgürlüğü ile Mahpus Hakları

Türkiye cezaevlerindeki mahpus sayısının sürekli artması toplum 
üzerinde uygulanan baskı politikasının somut bir göstergesi ol-
muştur. 2011 yılı sonu itibarıyla 128.604 olan mahpus sayısı Şubat 
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2012 itibarıyla 130.617 olmuştur. Mahpusların %42,30 tutukludur. 
Mahpuslar içinde 2.309 çocuk mahpus bulunmaktadır. Bu çocuk-
ların 2.100’ü tutuklu olup tutukluluk oranı %90,94’tür. Bu oran 
Türkiye’de Çocuk Ceza Adalet Sistemi’ne uyulmadığını ortaya 
koymaktadır. 2011 yılında Pozantı Cezaevinde çocuklara yönelik 
cinsel saldırılar yaşanması, çocuklar bakımından mahpusluğun çok 
ağır sonuçları olduğunu ortaya koymuştur.

Eski DGM’lerin devamı olan özel görevli ve yetkili ağır ceza mahke-
meleri uygulamaları baskıcı bir ceza sistemi olduğunu ve düşman ceza 
yargılaması tehdidi yarattığını göstermeye devam etmiştir. Adalet Ba-
kanlığı verilerine göre 2010 yılında bu mahkemelere 7008 dava açılmış 
olup 62.911 kişi suçlanmıştır. Bu mahkemeler mutlaka kapatılmalıdır.

İHD’nin İstanbul Zeytinburnu ilçesinde yaşanan linç ve nefret sal-
dırısı ile ilgili özel raporu linç kültürünün maalesef kolay terk edi-
lemeyeceğini ortaya koymuştur. Linç pratiklerinin kolaylıkla sergi-
leniyor olması tüm yurttaşlar açısından kişi güvenliğini tehdit eden 
önemli bir sorun olarak ortada durmaktadır. 2011 yılında da nefret 
suçları düzenlenmediği gibi Ayrımcılıkla mücadele konusunda yeni 
bir adım atılmamıştır.

2011 yılı kişi özgürlüğü hakkının çok ağır bir şekilde ihlal edildi-
ğini ortaya koymuştur. 2011 yılında 12.685 kişi gözaltına alınmış, 
bunlardan 2.922 kişi tutuklanmıştır. Gözaltı ve tutuklamaların çok 
büyük bir kısmı Kürtlere yönelik olarak ifade ve örgütlenme özgür-
lüğü ihlali şeklinde yaşanmıştır. Özellikle 14 Nisan 2009 tarihinden 
beri yaşanan gözaltı ve tutuklamalar çok büyük bir yargı baskısının 
uygulandığını göstermektedir. 2009 yılında 7.718 gözaltı ve 1.923 
tutuklama, 2010 yılında 7.100 gözaltı ve 1.599 tutuklama gerçek-
leşmiştir. İHD verilerine göre son üç yılda 27.503 gözaltı ve 6.444 
tutuklama yaşanmıştır. Bu rakamların çok büyük bir kısmı Kürtlere 
ve BDP üyelerine yönelik olarak gerçekleşmiştir. Adalet Bakanlığı 
verilerine göre 2010 yılında cezaevlerinde çıkar amaçlı suç örgütü 
hariç 4.500 kişi TMK nedeniyle tutukludur.

Halen cezaevlerinde 41 avukat, 11 insan hakları savunucusu, 91 ga-



İNSAN, HAKLARIYLA İNSANDIR.

23

zeteci,8 milletvekili,30 civarında belediye başkanı, yüzlerce beledi-
ye ve il genel meclis üyesi, yüzlerce öğrenci, öğretim üyeleri, aydın 
ve yazarlar tutuklu olarak tutulmaktadır.

Mülteci ve Sığınmacı Hakları

2011 yılında bu alanda hiçbir somut ilerleme olmamıştır. Sığınmacı-
lardan alınan yüksek ikamet harcı uygulaması ciddi sorunlara neden 
olmaya devam etmiştir. Türkiye bir geçiş ülkesi olması nedeniyle 
2011 yılında 4.400 göçmen ve sığınmacı gözaltına alınmıştır. 2011 
yılında Suriye’den kaçıp Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan sığın-
macıların yaşadığı sorunlar insan hakları örgütlerinin ortak raporları 
ile kamuoyuna ve yetkililere bildirilmiştir.

Adil Yargılanma Hakkı

Bu dönem özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kapatılması konu-
sunda bir hukuksal özel rapor hazırlanmıştır. Bu konuda özel sayı ve 
afiş yapılarak, bu mahkemelerin adil yargılanma hakkına aykırı olan 
yapıları teşhir edilmiştir.

İnsan Hakları Savunucularına Yönelik Baskılar

2011 ve 2012 yıllarında da insan hakları savunucularına yönelik 
baskılar devam etmiştir. İHD Genel Başkan Yardımcısı Av. Muhar-
rem Erbey’in Aralık 2009’dan beri Diyarbakır’da tutukluluğu de-
vam etmiştir. İHD Diyarbakır Şube yöneticilerinden Rosa Erdede 
Haziran 2012’de tahliye edilmiş, ancak Aslan Özdemir’in Nisan 
2009’dan beri tutukluluğu sürmüştür. İHD Siirt Şube başkanı Vetha 
Aydın’ın Mart 2010’da başlatılan tutukluluğu Mart 2011’de sona 
ermiştir. İHD Mardin şube yöneticisi Abdulkadir Çurgatay ile İHD 
Aydın Şube yöneticilerinin tutukluluğu devam etmiştir. İHD Şan-
lıurfa Şube başkanı Cemal Babaoğlu ve şube yöneticisi Müslüm 
Kına yaklaşık üç ay tutuklu kalmıştır. İHD Hakkari Şube başkanı 
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İsmail Akkoyun yaklaşık iki ay tutuklu kalmıştır. İHD Onur Kurulu 
üyesi yayıncı ve yazar Ragıp Karakolu yaklaşık beş ay tutuklu kal-
mıştır. İHD adına Euromed yönetim kurulu üyesi olan Osman İşçi 
Haziran 2012’de tutuklanmış olup tutukluluğu devam etmektedir. 
İHD Mersin Şube başkanı Ali Tanrıverdi Eylül 2012’de tutuklanmış 
olup devam etmektedir. Çok sayıda İHD yönetici ve üyesi hakkında 
dava ve soruşturmalar devam etmektedir.  Bu dava ve soruşturmalar 
göstermektedir ki; Türkiye’nin taraf olduğu BM Genel Kurulu’nca 
kabul edilen İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi 
fiilen işletilmemiştir. İçişleri Bakanlığı’nın 2004/139 sayılı Genel-
gesine rağmen uygulamada baskıların artırılması hükümetin insan 
hakları yaklaşımının güvenlik eksenli olarak sürdürüldüğünün so-
mut göstergesi olmuştur. Türkiye tarafsız ve bağımsız bir ulusal in-
san hakları kurumuna kavuşamamıştır. Bununla ilgili İnsan hakları 
örgütlerinin geri çekilmesi gerektiğini belirttiği yasa tasarısı 2011 
yılında yasalaşamadan kadük olmuş, 2012 yılında değiştirilmeden 
yeniden TBMM’ye sevk edilmiştir.

MYK Çalışmaları

Bu dönem MYK çalışmalarında geçen dönem olduğu gibi çalışma-
lara katılım konusunda sorunlar yaşanmaya devam etmiştir. 

Örgütsel sorunlar ve insan hakları politikaları çalıştayı yapılmış an-
cak, tespit önerilerin yaşama geçirilmesi konusunda 2004 yılında 
yapılan yeniden yapılandırma kurultayı sonuçları gibi kendini tek-
rar eden bir durum yaşanmıştır. 

Genel kurula gelirken İHD’nin ilkelerindeki eksikliklerin gideril-
mesi ve yeni hususların eklenmesi konusunda İHD genelinde bir 
hemfikirlik sağlanmıştır. Ayrıca İHD yönetim organlarının daha et-
kili çalışabilmesi için eskiden olduğu gibi genel yönetim kurulu ve 
kendi içinden seçeceği merkez yürütme kurulu modeline geçilmesi 
konusunda şubeler nezdinde gerekli çalışmalar yürütülmüştür. Bu 
nedenle genel kurulda tüzük değişikliği yapılarak gerekli düzenle-
meler yapılacaktır. 

Bu dönem yıllık hak ihlal raporları düzenli olarak çıkarılmış, çeşitli 
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konularda 36 araştırma inceleme raporları hazırlanmış ve kamuoyu-
na açıklanmıştır. İHD dökümantasyon birimi bu dönemde etkili bir 
çalışma yürütmüştür. Dönem içerisinde genel merkez tarafından 86 
kez basın açıklaması yapılmış, 61 kez diğer hak örgütleri ile ortak 
basın açıklamaları-toplantıları yapılmıştır. 

Bu dönem İHD İnsan Hakları Akademisi çalışmalarına başlamış an-
cak ekonomik sorunlar nedeni ile İstanbul ve Diyarbakır’daki çalış-
malar önümüzdeki döneme planlanmıştır. 

Bu dönemde cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ile ilgili çalışma-
lar planlandığı şekilde yürütülmüş, hapishaneler izleme kurulu ile 
birlikte çalışmalar yapılmış, açlık grevi süreci yakından izlenmiş, 
ağır hasta mahpusların durumları sürekli gündemde tutulmaya ça-
lışılmıştır. 

İHOP bünyesindeki faaliyetler İHOP programına uygun olarak yü-
rütülmüştür. UCMK koalisyonu 2 yeni üyenin katılması ile güçlen-
miş ve üye sayısı 22’ye çıkarılarak genel başkanın sözcülüğünden 
çalışmalar yürütmüştür. TİHV ile ilişkilerimiz yapıcı bir tarzda ve 
işbirliği çerçevesinde yürütülmüştür. TİHV ile birlikte 2010 ve 2012 
yıllarında iki kez daha Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansla-
rı gerçekleştirilmiştir. 

FIDH ve EUREMED’deki yönetim kurulundaki temsiliyetimiz de-
vam ettirilmiştir. FIDH’in, Genel Başkan Yardımcımız Muharrem 
Erbey’in durumunu özellikle belirten ve fotoğrafını kapak yapan 
özel raporu çıkarılarak Türkiye’de insan hakları savunucularının 
karşılaştıkları baskılar tüm dünyaya sirküle edilmiştir. 

Bu dönem diğer insan hakları örgütleri ile birlikte mülteci ve sığın-
macıların sorunları ile ilgilenmek amacı ile oluşturduğumuz mülte-
ci koordinasyonu çalışmalarını yürütmüştür. Suriye’den Türkiye’ye 
sığınanların durumlarının yerinde araştırılması ile ilgili mülteci ko-
ordinasyonunun bütün girişimleri hükümetin olumsuz tutumu nede-
ni ile engellenmiştir. 

Bu dönemde de AB Türkiye delegasyonundan alınan hibe fonlarla 
çeşitli projeler yürütülmüştür. Önümüzdeki dönemde bazı projeler 
yürütülecektir. 
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Bu dönem çalışmalarımıza katılan ve destek olan şube yönetimle-
rine, temsilciliklere, genel merkez ve şube çalışanlarına teşekkür 
ederiz. 

MERKEZ YÖNETİM KURULU
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İHD KASIM 2010–EKİM 2012 DÖNEMİ 
ÇALIŞMA PROGRAMI

A.Sunuş:

İnsan Hakları Derneği, 24 yıllık insan hakları mücadelesinde edin-
diği birikimi, önümüzdeki dönemlere taşımak ve daha etkili ve sis-
tematik bir insan hakları mücadelesi vermeyi amaçlamaktadır. Or-
ganlarını yenilediği 06 Kasım 2010 günü yaptığı 15. Olağan Genel 
Kurul’dan 2012 yılında yapılacak 16. Olağan Genel Kurul’a kadar 
geçecek iki yıllık sürede gerçekleştirilebilecek somut hedef için bu 
çalışma programını hazırlamıştır.

1. Dünyada İnsan Haklarının Durumu  

Evrensel Bildirge’nin kabul edilişinin 62. yılında, bildirgede yer 
alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzen hala kuru-
lamamıştır. İnsanların ırkından, renginden, cinsinden, cinsel yöne-
liminden, dilinden, din ve mezhebinden, etnik kimliğinden, siyasi-
vicdani ve felsefi kanaatinden bağımsız olarak, insan olmaktan ge-
len hakları ve dokunulmazlıkları olduğu temel fikri dünya çapında 
yeterli koruma bulamamıştır.

2010 yılında da maalesef 11 Eylül sonrasının güvenlik eksenli 
politikaları uygulanmaya devam etmiştir. NATO’nun yeni strateji 
belgesi ve füze kalkanı sistemi dünyanın tekrar soğuk savaşla bir-
likte sıcak savaşlara gebe bir konumda olduğunu da göstermiştir. 
Güvenlik eksenli politikaların hak ve özgürlükleri “terör” bahanesi 
ile kısıtlamaya çalışması dünyadaki militarist ve otoriter yönetim 
anlayışlarını güçlendirmiştir.

2010 yılında, başta Avrupa kıtası olmak üzere Dünya’nın birçok 
yerinde ekonomik ve sosyal hakların sınırlandırıldığı, kazanılan 
hakların geri alınmasına devam edildiği gözlenmiştir. Dünya’da ya-
şanan ekonomik krizin faturası emekçi ve yoksul halk kesimlerine 
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çıkarılmasına devam edilmiştir. Neo-Liberalizmin bu acımasız sal-
dırılarına karşı, emekçi ve ezilen halklar sessiz kalmamış, Yunanis-
tan, Fransa, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Dünya’nın bir-
çok yerinde kitlesel karşı duruşlar ve grevlerle, ekonomik ve sosyal 
haklarını korumaya çalışmışlardır.

2010 yılında, demokratik olmayan diktatör yönetimlere karşı halk-
ların mücadelesi yükselerek devam etmiş, yükselen bu mücadele, 
2010 yılı sonu ve 2011 yılı başında büyük bir ivme kazanarak, dik-
tatör yönetimleri değişime zorlayacak bir noktaya ulaşmıştır. Özel-
likle, Tunus, Mısır ve Yemen başta olmak üzere gelişen halkların 
haklı tepkisi, demokrasi ve insan haklarının gelişmesi açısından 
olumlu ve umut verici gelişmeler olarak değerlendirilebilir.

2.Türkiye’de İnsan Hakları:

Türkiye açısından geçtiğimiz çalışma dönemi Kürt sorununun 
daha fazla konuşulduğu, özellikle KCK davasında yaşanan ve bir 
komediye dönüşen Kürtçe savunma yapmanın önündeki engeller, 
AKP’nin Anayasa Değişiklik teklifi ve yargı organlarının yapısın-
da yapılan değişiklikler, kamuoyunu yakından meşgul eden çeşitli 
davalardaki adil yargılanma hakkı ihlalleri, cinsel yönelim hakkı 
tartışmaları, vicdani red, zorunlu din derslerinin kaldırılması ve 
Alevilerin talepleri, çevre ve ekoloji sorunları, ekonomik ve sosyal 
haklardaki kayıplar, toplanma ve gösteri hakkına yönelik müdaha-
leler başta olmak üzere çeşitli hak başlıklarındaki tartışmalarla geç-
mişti. Bu bağlamda örgütlerimize ulaşan veriler ışığında çeşitli hak 
kategorilerinde yaşanan ihlallere baktığımızda; Güvenlik güçlerinin 
şiddeti sonucu ölümler devam etmiştir. 1 Aralık 2010 tarihine kadar 
cezaevlerinde 32 kişi, yargısız infaz dediğimiz “dur ihtarı”, “rast-
gele ateş açma” olaylarında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 
yaşamını yitiren kişi sayısı 28 olmuştur. 2007 yılında yapılan PSVK 
değişikliğinin yargısız infazları artırdığı artık görülmeli ve bu deği-
şiklikler geri alınmalıdır. Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komi-
tenin Kasım 2010 tarihinde açıklanan Türkiye ile ilgili olarak üçün-
cü periyodik raporunda da yer verildiği gibi, resmi kayıtlı mekânlar 
dışındaki yerlerde işkence ve kötü muamele uygulamalarının sıklığı 
artmakta, cezasızlık önemli bir sorun alanını oluşturmaktadır. Hâlâ 
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işkence iddialarının resen soruşturulmaması, yapılan soruşturmala-
rın etkin ve bağımsız olmaması, işkence yapan kamu görevlilerinin 
yargılanması için izin sistemine başvurulması, savcı ve yargıçların 
sübjektif, tarafsızlıktan uzak zihniyet yapıları, zamanaşımı ve ceza 
erteleme vb. nedenlerle işkence yapan kamu görevlileri cezasız 
kalabilmektedirler. Nitekim Adalet Bakanlığı resmi istatistiklerine 
göre, 2008 yılında her 1 işkence ve kötü muamele davasına karşılık, 
77 polise mukavemet davası açılmıştır. Bu oran bile tek başına ce-
zasızlığı ifade etmektedir.

2010 yılında Cezaevlerinde tutulan mahpusların sayısı artmaya de-
vam etmiştir. 30 Kasım itibariyle bu rakam 121.098’ e ulaşmıştır. 
Mahpusların 57.171’i tutuklu, 63.927’si hükümlüdür. Çocuk mah-
pusların sayısı 2.146’dır. Bunların 1.944’ü tutuklu, 202’si hükümlü-
dür. Yetişkin mahpuslarda tutuklu oranı %47 iken, çocuk mahpus-
larda tutuklu oranı %90’dır. Tutuklama oranının yüksekliği baskıcı 
bir tutuklama rejimi olduğunu göstermektedir. Cezaevlerinde 95 
mahpus ağır hastalıkları nedeni ile tahliye edilmeyi beklemekte, 
ancak tahliye edilmemektedir. Bunun dışında cezaevlerinde 103 iş-
kence ve kötü muamele tespiti yapılmıştır.

2010 yılında Örgütlenme Özgürlüğüne yönelik ihlaller devam et-
miştir. Bu kapsamda 116 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 421’i tu-
tuklanmıştır.2010 yılında 

Basın Özgürlüğü alanında da ihlaller artarak devam etmiştir. İfade 
Özgürlüğü alanında hiçbir iyileştirici adım atılmamıştır. TCK’da en 
az 15 maddede düşünceyi ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve cezalan-
dıran hükümler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Terörle Mücadele 
Kanunu başta olmak üzere birçok kanunda ifade özgürlüğünü sınır-
layıp cezalandıran hükümler bulunmaktadır. BDP’li milletvekilleri 
için sadece düşüncelerini ifade etmeleri nedeniyle açılan soruştur-
malar sonucu hazırlanan 554 fezlekede 2333 yıl hapis cezası isten-
mesi ifade özgürlüğü alanında kara bir tablo olarak yerini almıştır.

Ekonomik ve sosyal haklarda hiçbir iyileşmenin olmadığı, işsizliğin 
yüksek seyrettiği bir yıl olmuştur. Gelir dağılımı adaletsizliği de-
vam etmiştir. TEKEL işçilerinin direnişi ve mücadelesi işçi sınıfına 
örnek olmuştur. Ancak, bu mücadele işçi sınıfının genel bir direni-
şine dönüştürülememiştir.
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İnsan hakları savunucularına yönelik yargı yolu ile baskı uygula-
maları devam etmiştir. İHD Genel Başkan Yardımcısı Muharrem 
Erbey’in ve Diyarbakır Şube Yöneticileri Roza Erdede ile Aslan 
Özdemir’in ve İHD Mardin şube yöneticisi Abdulbaki Çoğatay’ın 
tutukluluğu devam etmiştir. İHD Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın 
tutuklanmıştır. TİHV Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve 
TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı’ya yönelik ise açılan davalar 
devam etmiştir. Türkiye, BM İnsan Hakları Savunucularının Korun-
ması Bildirgesi’ni ihlal etmeye devam etmektedir.

Geçtiğimiz çalışma dönemi öne çıkan en bariz hak ihlali adil yar-
gılanma hakkı ihlali olmuştur. Özel Yetkili ve Görevli Ağır Ceza 
Mahkemeleri’nin hukuka aykırı uygulamaları artarak devam et-
miştir. Eski DGM’lerin devamı olan bu mahkemelerin kapatılması 
gerektiği açıktır. Ceza Muhakemesi Kanunundaki kolay tutuklama 
sebeplerinin varlığı, gizli tanıklıkla ilgili hükümler, telefon dinleme 
ve teknik takip uygulamaları, düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki 
engeller ve adli kolluğun bulunmayışı adil yargılanma hakkı önün-
deki önemli engeller olarak sıralayabiliriz.

Anadil haklarının yasal güvenceye kavuşturulmasının ne kadar 
önemli olduğu somut olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin Lozan 
Anlaşması’nın 39. maddesine uymaması, BM Kişisel ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi ile Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki anadil hak-
larıyla ilgili çekincesini kaldırmaması önemli sorunlara yol açmıştır. 
Özellikle Kürtlerin anadilde eğitim ve öğretim için okul boykotu ve 
mahkemelerdeki tutumları hak boyutu ile ele alınmak yerine siyasi 
bir tutum olarak değerlendirilmiş ve hemen karşı duruşlar geliştiril-
miştir. Oysa hak boyutu ile konuya yaklaşıldığında sorunların rahat-
lıkla çözülebileceği bir ortamın oluşmasına hizmet vereceği açıktır.

Hükümetin 2009 yılı sonunda yasalaşmasını taahhüt ettiği İnsan 
Hakları ile ilgili hususlarda 2010 yılında hiçbir ilerleme olmamıştır. 
Ulusal İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı BM Paris Prensipleri’ne 
uygun olmadığından İHD ve TİHV başta olmak üzere insan hakları 
örgütlerinin itiraz ile TBMM Anayasa Komisyonu’nda beklemeye 
alınmıştır. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Taslağı 
bir türlü tasarı haline getirilememiştir. Polis ve Jandarma Denetim 
Mekanizması yasalaşmamıştır. İşkenceye Karşı Sözleşmeye ek seç-
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meli protokol (OPCAT) TBMM’de onaylanmayı beklemektedir. 
Anayasa değişikliğine rağmen Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği) 
hala yasalaşamamıştır.

Kadına yönelik her türlü şiddet, hızından hiçbir şey kaybetmemiştir. 
Kadınlar, Türkiye’nin birçok yerinde “namus” gerekçe gösterilerek 
katledilmiş, ayrımcılığın önlenmesi, fırsat eşitliği, kadın-erkek eşit-
liğinin eğitim, sağlık, çalışma gibi yaşamın tüm alanlarında eksiksiz 
uygulanması hayata geçirilememiştir. Erkek egemen sistemin anti-
demokratik uygulamaları, kadının insan haklarının ne kadar kolay 
ihlal edilebileceğini göstermeye devam etmiştir.

Alevilerin talepleri yerine getirilmemiştir. Yapılan Alevi 
Çalıştayları’nın sonucu dahi açıklanamamıştır. AİHM kararına rağ-
men zorunlu din derslerinin kaldırılmaması, Cemevleri’nin ibadet-
hane statüsüne alınmaması hükümetin ikircikli tutumunun devam 
ettiğinin önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Ayrıca Din ve Vic-
dan Özgürlüğü alanında başörtüsü sorunu da çözülememiş, zamana 
bırakılmıştır.

2010 yılında Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerden sadece Türkiye ve 
Azerbaycan’da vicdani reddin hak olarak tanınmamasının yarattığı 
ihlaller devam etmiştir. Buna karşın gençlerin vicdani red açıklama-
ları artarak devam etmiştir.

HES’ler yoluyla doğal ve kültürel çevrenin tahrip edilmesine karşı 
elde edilen yargı kararlarını boşa çıkaracak yasal değişiklik uygu-
lamaları hükümetin çevre ve ekolojiye olan karşı tutumunu göster-
miştir.  Cinsel yönelim özgürlüğünün hükümet tarafından tanınma-
masının yanı sıra bunun bir hastalık olarak açıklanması hükümetin 
insan haklarına bakışındaki ayrımcılığı ortaya koyan önemli örnek-
lerden birisi olmuştur. 

B.İnsan Hakları Derneği’nin İnsan Hakları Mücadelesinde Al-
ması Gereken Konum 

İnsan hakları hareketi insanı ve toplumsal yapıları merkezine ko-
yan bir harekettir. Toplumsal yapılar ise; ekonomik, sosyal, siyasal 
ve kültürel açıdan son derece dinamik oldukları için, insan hakları 
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hareketleri değişen bu toplumsal yapılara göre ortaya çıkan ihtiyaç-
ları tespit ederek,  kendini güncelleyen ve taleplerini yenileyen bir 
hareket olmak durumundadır.

İHH hareketi, iktidar hedefi gütmeden toplumu “hakları” konusun-
da aydınlatma, bilinçlendirme ve farkındalık yaratma gibi işlevlere 
sahiptir.  İnsan hakları hareketi bu yönüyle “toplum mühendisliğin-
den” ve yine bu yönüyle “siyasetin” rolünden farklı bir rol üstlenir. 
Diğer alanlardan ve özellikle siyasetten bu yönüyle ayrılan İHH, 
kullandığı dil itibariyle kendine özgü bir literatür yaratmıştır. Her 
hangi bir toplumsal veya bireysel vakayı, İHH’nın dili ile açıkla-
mak, siyasetin dilini kullanarak açıklamak veya tarif etmek arasın-
da farklar vardır. İHH’nin uzun deneyim ve mücadele sonucunda 
yarattığı bu dil ve üslup, değişen toplumsal ihtiyaçlara göre kendini 
güncellemektedir. Ancak, bu durum, insan hakları hareketinin siya-
setten soyutlanmış, yalıtılmış bir hareket olduğu anlamına gelmez, 
tam tersine insan hakları hareketi,  siyaseti etkileme ve siyaseti te-
tikleme açısından insan onurunu temel alan siyasetin tam da merke-
zinde yer alır. 

Hak ve özgürlükler için yürütülen mücadelenin ve verilen bedel-
lerin bir sonucu olarak kazanılan haklar sürekli gelişmekte, genel 
kabul gören haklara yenileri eklenmekte ve yeni hakların kabul gör-
mesi yönündeki tartışmalar da devam etmektedir. Bundan dolayı 
İHD, değişime açık olmayı başarabilmelidir. Geçmişin değerli bi-
rikimlerini geleceğe taşıyacak, ama olumsuz alışkanlıklarını geride 
bırakacak bir süreci örebilmeyi becermelidir. 

Türkiye’de 24 yıldır süren insan hakları mücadelesi, insan hakları 
değerlerinin oluşumunu, tanınmasını ve tartışılmasını sağlamıştır. 
Mücadele bu yönüyle her zaman kesintisiz bir şekilde sürmelidir. 
Ancak bu aşamadan sonra, mücadelenin bu yönüyle birlikte, geniş 
kitlelere erişecek ve insan hakları kültürünü yaygınlaştıracak yak-
laşım ve araçları da geliştirmelidir. Bu açıdan insan hakları müca-
delesini, sadece mağdurların hareketi olmaktan çıkarıp, henüz hak 
ihlaline uğramamış ya da uğradığının farkında olmayan insanları da 
bu mücadeleye katacak, bir yaklaşımı benimsemelidir. 

Her İHD yöneticisi teorik ve felsefik olarak insan hakları bilinci ile 
donanmalıdır. Mevcut yöneticiler, eğitim programları ile hem kendi-
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lerini geliştirmeli, hem de İnsan Hakları mücadelesi gönüllüsü olabi-
lecek bireyleri bu programlara katarak derneğimize kazandırılmalıdır.

İHD bu güne kadar savunduğu hiçbir değerden taviz vermeden, 
sorunlar ve olaylar karşısında kullandığı dili, örgüt içinde ortak-
laştırmalıdır. Örgüt temsilcilerinin insan hakları kavramları ve dili 
dışında söylem geliştirmeleri, kurumsal bütünlüğü zedelediği gibi, 
toplumsal ilgi ve desteği daralttığı gerçeği göz ardı edilmemelidir. 
Özellikle, siyaset dilinin, insan hakları alanı diliyle ile birebir çakış-
madığı bilinmeli, toplumun değişik siyasal inanışlardan müteşekkil 
olduğu hususu da dikkate alınarak söylem ve eylemlikler gerçekleş-
tirilmelidir. 

Hak ihlali devlet tarafından yapılır gerçeği ne kadar doğru ise, hak 
ihlali “iktidar odağı” veya “otorite” tarafından yapılır anlayışını da 
o kadar doğrudur yaklaşımı ile olaylara bakılmalıdır. Aksi takdirde 
aile içi şiddeti insan hakları ihlali olarak kabul etmememiz gerekir. 
Ya da, özel şirketlerde çalışan işçilerin maruz kalacakları ihlalleri 
insan hakları ihlali olarak kabul etmememiz gerekir. Bu nedenle; in-
san hakları mücadelesi sadece devletlere karşı değil, sokakta, evde, 
işyerinde, okulda ve hayatın her alanında bulunan bütün “iktidar 
odağı” ve “otorite”lere karşı aynı kararlılıkla yürütülmelidir.

İHD, insan hakları hareketinin ve kuruluşunun 25. Yılında özeleş-
tirel bir yaklaşımla süreci değerlendirecek ve adeta bir muhasebe 
yapacaktır.

İHD bu bir yıllık sürede bir yandan kurumsal sorunlarını çözmeye 
yoğunlaşacak, diğer yandan da temel işlevi olan insan hakları ihlal-
lerine karşı duyarlı reflekslerde bulunacaktır.

C- Çalışma Alanları

1. Örgütsel Yapının Güçlendirilmesi

2. İnsan Hakları Kültürünün Geliştirilmesi

3. Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokrasi Zemininin Güç-
lendirilmesi

4. İHD’nin İzleme ve Savunuculuk Kapasitesinin Artırılması
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1. Örgütsel Yapının Güçlendirilmesi: 

Dünya’da ve Türkiye’deki insan hakları ve demokrasi aleyhine geli-
şen süreçlerden kendini en fazla koruyan örgütlerden birisi de İnsan 
Hakları Derneğidir. 25. Yılına gireceğimiz bu dönem, yaşamakta 
olduğumuz kan kaybını önlemeye ve örgütsel yapımızda açık bir 
biçimde değiştirmeye hazır olmamız gereken bir dönemdir. İHD, 
değişime açık olmayı başarabilmelidir. Geçmişin değerli birikim-
lerini geleceğe taşıyacak, ama olumsuz alışkanlıklarını geride bıra-
kacak bir süreci örebilmeyi becermelidir. İHD, 25. Yıl etkinliklerini 
özel olarak planlayıp gerçekleştirecektir. 2011 yılı 17 Temmuzu bu 
çerçevede değerlendirilecektir.

·	 İHD’nin yaklaşık 10 yıl önce başlattığı üye eylem planı 
büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Geçmiş deneyimler de 
göz önünde bulundurularak yeni üye kazanma çalışmala-
rı sürdürülmelidir. Önümüzdeki çalışma döneminde, tüm 
şubelerde üyeye ulaşılabilme ve tüzüksel işleyişin gereği 
olarak üyelerin hazırlanan üye kayıt programına aktarılma-
sı kesin olarak sağlanmalıdır.

·	 Merkezi düzeyde ve özellikle şubelerdeki komisyonların 
aktif hale getirilmesi için özel çaba sarf edilecektir.

·	 İHD Dersim, Şırnak, Bitlis ve Antalya’da şubeler açmak 
için çalışmalar yapacaktır. 

·	 İHD bülteni düzenli olarak çıkarılmalıdır. Bültende, yerel-
lerin eylem ve etkinliklerine yer verilecektir.

·	 İHD’nin içerisinde bulunduğu mali sorunları aşması için 
her şubenin her ay genel merkez payına mahsuben genel 
merkeze asgari 100,00 TL göndermesi sağlanacaktır.

·	 Genel Merkezin önceki dönemlere göre daha mobil hale 
getirilecek, daha etkin eylemler örgütlenecek, örgütlenen 
bu eylemlerin şubelerce uygulanmasına özen gösterilecek-
tir. Etkin olamayan şubelerde üye toplantısı yapılarak aktif 
hale getirilmesi sağlanacaktır.

·	 Tek kişiden oluşan Bölge Temsilcisi yerine üç kişiden olu-
şan Bölge Temsilciliği sistemine geçilecektir. Bunun ilk 
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uygulamaları Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz 
bölgeleri üçer kişiden oluşan Bölge Temsilciliğine geçmiş-
lerdir. Diğer bölgelerde de Bölge Temsilciliğine geçilecek-
tir.

·	 İHD Genel Merkezine gayrimenkul alınması konusunda 
çalışmalar yapacaktır.  

·	 İHD’nin örgütsel sorunlarının tartışılacağı ve çözümler 
üretileceği bir çalışma kurultayının İHD MYK’sı tarafın-
dan bir yıl içerisinde toplanması sağlanacaktır. 

·	 MYK üyelerinin şubelere giderek, şubelerin çalışma ka-
pasitelerinin geliştirilmesi yönünde katkı sağlamasına ça-
lışılacaktır.

·	 Tüm şubelerin bilgisayar ağıyla donatılması sağlanmaya 
çalışılacak; üyelerin güncellenmesi programı sürekli kont-
rol edilecek,  genel merkez tüm üyelere ulaşabilecek bir 
çalışma yapmalıdır. Bu konu merkezin web sitesi yoluyla 
yapılmalıdır.

·	 15. Olağan Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda, 
önümüzdeki dönem şube ve genel merkez genel kurul-
larında toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun yönetimlerin 
oluşturulması sağlanacaktır.

2. İnsan Hakları Kültürünün Geliştirilmesi: 

Türkiye’de 24 yıldır süren insan hakları mücadelesi, insan hakları 
değerlerinin oluşumunu, tanınmasını ve tartışılmasını sağlamıştır ve 
mücadele bu yönüyle her zaman kesintisiz bir şekilde sürmelidir. An-
cak bu aşamadan sonra mücadelenin bu yönüyle birlikte, geniş kitle-
lere erişecek ve insan hakları kültürünü yaygınlaştıracak yaklaşımı 
ve araçları da geliştirmelidir. Bu açıdan insan hakları mücadelesini 
sadece mağdurların bir hareketi olmaktan çıkarmak için çaba harca-
nacaktır.

2010-2011 çalışma döneminde eğitim alanında, İHD- İnsan Hakları 
Akademisi’nin çalışmaları koordine edilecek, dersler 2011 yılı baş-
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larında başlayacak ve altyapı sorunları tamamlanmış olan İstanbul 
ve Diyarbakır Şubelerimiz bünyesinde Akademi’nin İstanbul ve Di-
yarbakır birimlerinin de faaliyete geçmesi, -Yönetmelik çerçevesin-
de- hedeflenecektir.

1. Akademinin kuruluş sürecinde hazırlanan ve genel kurula sunu-
lan çalışma raporunda da yer alan ve genel kurul onayından da bu 
yolla geçmiş bulunan yönetmelikler, akademik faaliyetler konusun-
da bilim kuruluna önemli inisiyatifler tanımaktadır. Yönetimimiz 
bilimsel faaliyetlere kesinlikle müdahale etmeyecek ve Akademi’de 
tam bir özgürlükle insan hakları alanındaki her konu tartışılacaktır. 
Akademi’nin çalışmaları ileride etkisini daha iyi gösterecektir. Ka-
bul edilen belgelerde ilkesel yaklaşımlar yer almaktadır. İHD üyele-
ri ve yöneticileri, insan haklarını bilgiye dayalı olarak kavrayan ve o 
yolda ilerleyen insan hakları savunucularıdır. Eğitim süreçleri insan 
haklarını daha iyi, kararlı ve etkili savunmamızda bize yol göstere-
cektir. Hep birlikte öğrenecek ve hep birlikte mücadele edeceğiz. 

2. Şubelerde sıkça rastlanan, görüşme odası eksikliği, mağdur-
la kurulacak ilişki ve mağdurdan başvuru alırken dikkat edilecek 
hususlar konusunda eksiklikler göze çarpmaktadır. Bu eksiklikler 
önemsenmeli ve şubelerde bu konu ile ilgili olarak eğitim çalışma-
ları yapılacaktır.  

3. Özellikle raporlama konusunda yönetici ve aktivistler eksiklik-
lerini giderecek eğitimler yapılacak ve uzmanlaşma sağlanması için 
çaba harcanacaktır. 

4. Medya ile daha etkili bir ilişki kurma çabasına girilecektir. 

5. İnsan hakları ile ilgili özel gün ve hartalarda genel merkez ve 
şubelerin etkinlik yapması, açıklamalarla farkındalık oluşturması ve 
tutum belirlemeleri sağlanacak, özel gün ve haftalar şubelere bildi-
rilecektir.

3. Türkiye’de İnsan hakları ve Demokrasi Zemininin Güçlen-
dirilmesi 

Türkiye, ırkçı, milliyetçi ve şiddet yanlısı politikaların güçlendiril-
diği ve beslendiği bir döneme hızla çekilmeye çalışılmaktadır. Bu 
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nedenle, militarizm karşıtlığı insan hakları mücadelesinin ekseninde 
olmalıdır. İnsan hakları savunucuları kamusal alanın tüm çeperinde 
ayrımcı,  düşmanlığı temel alan söylemleri, militarizmin etkin bir 
şekil de önlendiği ve koşullarının ortadan kaldırıldığı toplumsal ha-
yatı var etmeye odaklanmalı ve bu yönde çalışmalar yapmalıdır. Bu 
temelde, 2006 yılında başlatılmış olan BARIŞ çalışmaları içinde yer 
alacak, Türkiye Barışını Arıyor konferansının aldığı karaların haya-
ta geçirilmesi için çaba sarf edilecek, Türkiye Barış Meclisi içinde 
olunacak, toplumsal barışa katkıda bulunacak çalışmalar yapacaktır. 

İHOP içerisindeki faaliyetlerimiz devam ettirilecek, özellikle insan 
hakları savunucuları üzerindeki baskıların giderilmesi için ulusal 
düzeyde İHOP’la birlikte, uluslararası alanda da her türlü imkân 
kullanılarak çalışmalar yapılacaktır. Ayrımcılıkla mücadele ve ceza-
sızlık konuları İHOP içerisindeki örgütlerle birlikte yürütülecektir.

1- Kürt sorununda çatışmalardan kaynaklı olarak meydana 
gelen ölümlerle ilgili olarak, toplu mezarların hukuka ve 
etiğe uygun bir tarzda açılmasının sağlanması, faili meçhul 
dosyaların açılarak faillerinin bulunup yargı önüne çıka-
rılması, kayıpların akıbetinin bulunması ve sorumlularının 
yargı önüne çıkarılması ile ilgili çalışmalarımız devam 
edecektir. Bu konuda Türkiye’nin uluslararası yükümlü-
lüklerini yerine getirmesi çalışmalarımız sürdürülecektir. 
Kürtçenin kullanımı konusunda yaşanan engellemelerin 
bir hak ihlali olduğu açıktır. İHD, Kürt sorunu ile ilgili 
yapacağı eylem ve etkinliklerde mümkün olabildiği kadar 
Türkçenin yanında Kürtçeyi de sözlü ve yazılı olarak kul-
lanmaya özen gösterecektir.

2- Toplumsal mutabakata dayanan, demokratik bir anayasa 
için çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.  Nasıl bir anaya-
sa istiyoruz? Sorusuna yanıt olacak şekilde somut talepler 
belirlenecek ve anayasanın nasıl yapılması gerektiğine yö-
nelik kamuoyuna açıklamalar yapılacaktır.

3- Vicdani ret’in önündeki yasal engellerin kaldırılması için 
çeşitli çalışmalar yapılacaktır.

4- Çalışma yaşamı komisyonlarına işlerlik kazandırılacak, 
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SSGSS yasası gibi yasalarla ile ilgili olarak, Meslek Oda-
ları, DKÖ’leri ve Sendikalarla ortak mücadele yürütüle-
cektir.

5- İHD, Barışa giden yolun adaletten geçtiği gerçeğinden 
hareketle adaletin uluslararası alanda etkili olması ve 
Türkiye’nin uluslararası ceza mahkemesini kuran Roma 
Statüsüne taraf olmasını sağlamak için oluşturduğumuz 
Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu’nun çalışmaları 
etkili bir şekilde devam edecektir. 

6- Cezaevlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve çözüm 
üretmek amacıyla, diğer ilgili kurumlarla ortaklaşma sağ-
lanabilirse birlikte, sağlanamazsa İHD kendi örgütsel bü-
tünlüğü içinde merkezi eylemler yapılacak. (Meclis Baş-
kanı, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Adalet 
Bakanı gibi yetkililerle görüşmeler yapılmalıdır.) İHD’nin 
başlattığı hasta mahpuslarla dayanışma etkinliklerine de-
vam ettirilecek ve hasta mahkûmların serbest bırakılması 
için gerekli girişimlerini sürdürülecektir. 

7- Cezaevi sorunlarını dile getiren raporlar, daha kısa süre-
li ve periyodik olarak düzenlenip, hazırlanan bu raporlar 
yetkili kurumlara ve uluslararası kuruluşlara gönderilerek 
özellikle hasta mahpusların salıverilmesine yönelik giri-
şimlerde bulunulacaktır.  

8- İHD, kadın örgütleri ve yerel yönetimlerle ortak çalışmalar 
yaparak, yerellerde kadın sığınma evlerinin açılması için 
çalışma yürütecektir. 

9- İHD, yaşam hakkını tehdit eden yasaların yürürlükte kal-
dırılması amacıyla, toplumsal duyarlılığı arttırmak için 
çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlenmenin yanında, hak 
ihlalinde bulunanların yargı önüne çıkarılmasını sağlamak 
amacıyla bir komisyon oluşturarak, davaların hukuki süre-
cinin takip edecektir. 

10- Özellikle PVSK’nun çıkarılmasından bu yana, polisin key-
fi bir şekilde uyguladığı şiddet sonucu birçok darp, işken-
ce ve ölüm olayları yaşanmıştır ve hala da yaşanmaktadır. 
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Polise “vur” yetkisi veren bu yasanın değiştirilmesi için, 
kamuoyu oluşturmak amacıyla, mağdur ailelerle birlikte 
sonuç alıcı bir etkinlikler yapacaktır.  

11- Hasankeyf, Diyarbakır Surları, Mardin Şehir Merkezi, İs-
tanbul Surları, Munzur Vadisi, Kaz Dağları, Fırtına Vadisi 
vb. tarihsel, kültürel mirasın ve bir bütün olarak doğanın; 
etnik, mezhepsel ve bir bütün olarak diğer farklılıkların 
dikkate alınarak korunması için hükümet nezdinde giri-
şimlerde bulunulacaktır. 

12- Çocukların, gerek çalışma yaşamında, gerekse toplumun 
diğer alanlarında, cinsel istismarı, aile içi şiddet konusun-
da korunması ve anadilinde eğitim alabilmesi için, hükü-
met nezdinde girişimlerde bulunacaktır. 

13- İHD, cins ayrımcılığını ortadan kaldıran, farklı cinsel ter-
cihlere sahip olanların eşitliğini sağlayan yasal düzenle-
melerin yapılması için, ilgili derneklerle ortak çalışmalar 
yürütecektir. LGBTT bireylerin hakları konusunda daha 
fazla çaba harcanacaktır.

14- İHD, zorunlu ‘din dersi’ uygulamasının kaldırılması için 
gerekli girişimlerde bulunacak, Cemevlerinin yasal statüye 
kavuşması için Alevi örgütleri ile ortak çalışmalar yürü-
tecektir.  İnanç özgürlüğü konusunda mağduriyet yaşayan 
her birey ve toplumsal kesimlerle de benzer çalışmalar ya-
pılacaktır.

15- İHD, son yıllarda artarak devam eden “şüpheli asker ölüm-
leri” konusunda kamuoyunu duyarlı hale getirmeye ve as-
kerlerin ölümünden sorumlu olanların yargı önüne çıkarıl-
ması için çaba harcayacaktır.

16- İHD, insan hakları savunucularına yönelik yargı yolu ile 
baskı politikasını teşhir etmek, bu politikanın toplumsal 
muhalefete ve aydınlara, gazetecilere, sendikacılara, siya-
setçilere ve seçilmiş insanlara yönelik artan baskıcı karak-
terini ortaya koymak, ceza mevzuatının bir bütün olarak 
özgürlükleri güvence altına alan bir içeriğe sahip olması 
gerektiği tespitini yapmıştır. Halen tutuklu olan başta İHD 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU
24-25 KASIM 2012

40

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erbey olmak üzere, 
insan hakları savunucularının davalarının kitlesel olarak 
takip edilmesi için gerekli kamuoyu desteğinin alınmasına 
dönük çalışmalar yapılacaktır. 

17- Sürgündeki ve Cezaevlerindeki Yazarlara Özgürlük konu-
sunda çalışmalar yapılacaktır. 

18- Gözaltında kayıplar ve faili meçhul cinayetlerle ilgili ka-
muoyu yaratma çalışmalarımız sürecek ve Faili Meçhul 
Cinayetleri ve Hakikatlerin Araştırılması Komisyonu 
kurulması için çaba harcanacaktır. Kayıp listelerinin sağ-
lıklı bir şekilde yenilenmesi amacıyla bir komisyon oluş-
turulacaktır. Oluşturulacak komisyon, tüm İHD şubelerini, 
ilgili kurumları ve mümkün olduğunca kayıp ailelerine 
ulaşarak mevcut listeleri yenileyecektir.

19- Son otuz yıldır halklara ve muhalif kesimlere karşı işlenen 
suçların açığa çıkarılması ve sorumluluğu bulunanların 
yargılanması, devlet içindeki çetelerin tasfiye edilmesi ve 
bu sürece müdahil olunması ile ilgili çabalarımızın arta-
rak devam edeceği, Türkiye’nin artık yüzleşme sürecine 
girmesi gerekmektedir. Bu kapsamda oluşumuna öncülük 
ettiğimiz Gerçek ve Adalet İnisiyatifinin çalışmalarını de-
vam ettirmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

20- Özel Yetkili ve Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri’nin hu-
kuka aykırı uygulamaları artarak devam etmiştir. Eski 
DGM’lerin devamı olan bu mahkemelerin kapatılması için 
özel kampanya yürütülecektir. 

21- İHD, FİDH kongresinde alınan kararlar doğrultusunda, 
bölgemizde ölüm cezası uygulayan ülkelerin teşhir edil-
mesi, bu cezanın kaldırılması için aktif mücadele edilmesi, 
siyasal nedenlerle tutuklanan insanların salıverilmesi ko-
nusunda çalışmalarını devam ettirecektir. 

22- İHD, FİDH Kongresinde desteklenen Türkiye-Ermenistan 
insan hakları örgütleri ortak deklarasyonu konusunda ge-
rekli çalışmaları yapacaktır.
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23- İHD, mültecilerin sorunlarını yerinde inceleyebilmek için, 
yasal mevzuattan kaynaklanan ve yetkililerin çıkardığı en-
gellerin aşabilmek için, gerekli girişimlerde bulunacaktır. 
Ayrıca, mültecilerin tutulduğu “misafirhaneler”, insan hak-
ları kurumları ve bağımsız heyetlerin ziyaretlerine açılma-
sını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması için çaba 
sarf edilecektir. Mülteci Koordinasyonundaki çalışmalar 
devam edecektir.

24- İHD, toplu mezarların BM Minesota Protokolüne uygun 
olarak açılması için mücadele edecek, bu konuda ulusal 
ve uluslar arası duyarlılık yaratacak eylem ve etkinlikler 
yürütecektir.

25- İHD, ifade ve örgütlenme özgürlüğü konularında raporlara 
dayalı özel çalışmalar yürütecektir.

4- İHD’nin İzleme ve Savunuculuk Kapasitesinin Artırılması. 

İnsan Hakları Derneği’nin önümüzdeki dönemde insan haklarının 
korunması ve geliştirilmesi, somut koşullarda uygulanması çabasın-
da daha güçlü, daha üretken, daha tutarlı ve böylece daha belirleyici 
olma mücadelesini kesintisiz olarak sürdürmek zorundadır. 24 yıllık 
bir mücadele birikimine sahip olan İHD’nin yukarıda belirtilen eği-
limler karşısında, sahip olduğu birikimi yeni bir yaklaşımla yeniden 
değerlendirmesi ve yeni dönemin ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni 
mücadele araçlarını geliştirmesi gerekir. 

İnsan Hakları Derneği, insan hakları ihlallerinin izleme ve belgele-
mesini yapan üç örgütten birisidir. İHD izleme ve belgeleme çalış-
malarının bel kemiğini mağdur başvuruları oluşturmaktadır. İnsan 
hakları ihlallerini ortaya çıkarmakta kullanılan bir diğer yöntem ise 
bazı ihlallere ilişkin heyetler aracılığı ile yerinde bilgi toplamak ve 
kamuoyuna açık raporlar hazırlamaktır. Bunun yanı sıra, gazete ta-
ramaları aracılığı ile de ihlal iddia tespitinde bulunmaktadır. 

İnsan Hakları Derneği, insan hakları ihlallerinin izlenmesini sadece 
ihlallere ilişkin bilgi toplamak ve raporlaştırmak olarak tanımla-
mamakta, izlemeyi uzun bir takip faaliyetini ve savunuculuğu da 
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içerdiğini düşünmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında, İHD’nin 
insan hakları ihlallerini izleme sürecini başarıyla yerine getirdiğini 
söylemek olanaklı değildir. 2010-2012 çalışma döneminin öncelikli 
hedeflerinden birisi, İHD’nin insan haklarını izleme, belgeleme ve 
savunuculuk kapasitesini güçlendirmek olacaktır. 
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MERKEZ YÖNETİM KURULU KARARLARI

09.11.2010

06.11.2012 günü Ankara’da yapılan İHD 15. Olağan Genel Kuru-
lunda seçilen İHD Merkez Yönetim Kurulu dernek binasında ilk 
toplantısını yapıp aşağıdaki kararı almıştır.

İHD genel başkanlığına Öztürk Türkdoğan’ın seçilmesine, diğer gö-
rev dağılmalarının bir sonraki toplantıda yapılmasına karar verildi. 

20.11.2010

1 İHD Genel Başkan Yardımcılıklarına, Muharrem Erbey ve 
Sevim Salihoğlu’nun seçilmesine, diğer başkan yardımcı-
sının bir sonraki toplantıda seçilmesine,

2 Genel Sekreterliğe Mustafa Emrah Şeyhanlıoğlu’nun se-
çilmesine, Genel Sekreter Yardımcılıklarına, Metin Uzu-
nöz, İsmail Boyraz ve R. Reşat Çetinbaş’ın seçilmesine,

3 Genel Saymanlığa Selma Güngör’ün seçilmesine,

4 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliğine Şev-
ket Akdemir’in, Akdeniz Bölge Temsilciliğine Eyüp Sabri 
Öncel, İç Anadolu Bölge Temsilciliğine Emrah Öner’in 
seçilmesine diğer bölgelerle ilgili seçimin sonraki toplan-
tıda yapılmasına,

5 Dernek adına aidat ve bağış toplamak, derneği gerçek ve 
tüzel kişiler nezdinde temsil etmek, banka ve PTT’lerde 
dernek adına hesaplar açmaya, kapatmaya, TL ve yabancı 
paraları bankalarda ve PTT’lerde çekmeye ve yatırmaya, 
3. Kişilere dernek adına vekalet vermeye ve azle, dolaş-
maksızın dernek genel merkezinde gelir toplanmasına 
ilişkin olarak dernek genel saymanı Selma Güngör’e yetki 
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verilmesi ve adına Dernekler İl Müdürlüğü’nden yetki bel-
gesi çıkartılmasına,

6 İnsan Hakları Ortak Platformuna Derneği temsilen Genel 
Başkan Öztürk Türkdoğan ve Genel Başkan Yardımcısı 
Sevim Salihoğlu’nun katılmasına,

7 Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonuna, derneği 
temsilen Öztürk Türkdoğan ve yedek MYK Üyesi Ömer 
Ayaz’ın katılmasına,

8 Türkiye Mülteci Hakları Koordinasyonuna, derneği temsi-
len MYK üyesi Emrah Öner’in katılmasına,

9 Türkiye Barış Meclisine, derneği temsilen Selma 
Güngör’ün katılmasına ve sekteryada görev yapmasına,

10 Gerçek ve Adalet İnisiyatifine, derneği temsilen Harun 
Çakmak’ın katılmasına ve sekreteryada görev yapmasına,

11 MYK çalışma programını yazmak üzere Emrah Şeyhanlı-
oğlu, Necla Şengül ve Şenel Karataş’a görev verilmesine,

12 İHD Onur Kurulu’nun 05.11.2010 tarihli 2010 sayılı ka-
rarı ile İHD Tüzüğünün 8. Maddesinin B fıkrası uyarınca 
üyelikten çıkarılması istenen İlyas Gümüş’ün İHD üyeli-
ğinden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

29.11.2010

1. 09.11.2010 tarihli kararın sıra numarasını “51”, 20.11.2010 
tarihli kararın 51 numarasını “52” olarak değiştirilmesine 
ve bu sıra numarasından devam edilmesine;

2. İnsan Hakları Haftasında temanın “Adil Yargılanma Hak-
kı” olarak belirlenmesine, bu konuda afiş ve özel sayı çı-
karılmasına;

3. Genel Kurul kararı gereği örgütlenme sorunlarının tartışıl-
dığı ve kurumsallaşma ile ilgili kararların alınacağı bir ça-
lıştay yapılmasına, çalıştayın altı ay içinde toplanmasına, 
bu konuda genel sekreterliğe yetki ve görev verilmesine;
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4. Kütahya İlinde yaşanan öğrenci olaylarının araştırılması 
ve incelenmesi için bir heyet oluşturulmasına bu konuda 
Sevim Salihoğlu’na yetki verilmesine;

5. Adil Yargılanma hakkı çerçevesinde özelyetkili ve görevli 
Ağır Ceza Mahkemelerinin ( eski DGM’lerin) kapatılması 
amacına dönük olarak bir kampanya yürütülmesine;

6. Şubelerde vicdani ret komisyonları kurulmasına, vicdani 
ret konusunda İHD ilke ve amaçları doğrultusunda çalış-
malar yapılmasına;

7. İHD’nin gerek resmi gerek özel kuruluşlar nezdinde temsil 
edilmesi, her türlü vergi dairesi, SGK, Maliye ve diğer res-
mi dairelerde dernek adına işlem yapmaya, Genel Başkan 
Öztürk Türkdoğan, Genel Sekreter M. Emrah Şeyhanlıoğ-
lu ve Genel Sayman Selma Güngör’e ayrı ayrı kullanılmak 
üzere yetki verilmesine, dernek adına aidat ve bağış topla-
mak, banka ve PTT’lerde dernek adına hesaplar açmaya, 
kapatmaya TL ve yabancı paraları çekmeye, yatırmaya 3. 
Kişilere dernek adına vekâlet vermeye azle, dernek adına 
avukatlara genel vekâletname çıkarma ve azle Genel Say-
man Selma Güngöre yetki verilmesine karar verilmiştir.

25.12.2010

1. Türkiye Cezaevlerinde bulunan ağır hasta mahpusların du-
rumlarının tespit edilerek, bunların tedavi edilmeleri için 
gerekirse salıverilmesi amacıyla çalışmalar yapılması için 
komisyon kurulmasına, bu komisyona, Necla Şengül, Os-
man Kara, Gülseren Yoleri, Ali Özkan, Harun Çakmak ve 
Serdar Çelebi’nin seçilmesine;

2. 2011 yılı için üyelik aidat miktarının 60 TL olarak belir-
lenmesine;

3. Dernek mali durumunun düzetilmesi ve borçların ödene-
bilmesi amacıyla genel sayman başkanlığında komisyon 
kurulmasına;
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4. Çalışma raporu taslağının oluşturularak MYK Üyelerine 
dağıtılmasına, önerilerin alınarak çalışma programına son 
şeklinin bir ay içerisinde verilmesine;

5. Yeni ve Demokratik Anayasa konusunda çalışmalar yap-
ma ve yapılacak yeni Anayasa’da olmasını istediğimiz 
temel ilke ve kuralların belirlenmesi amacıyla komisyon 
kurulmasına, komisyon MYK’da bulunan hukukçuların 
katılmasına, gerekirse İHD üyeleri ile eski yöneticilerin 
komisyona dahil edilmesine;

6. 12 Eylül askeri darbesini yapanlar ve rol oynayan sorum-
luların yargılanmasıyla ilgili sürecin takip edilmesine, 12 
Eylül darbe dönemi mağdurlarının hukuksal haklarının 
savunulması amacıyla çalışma yapılmasına bu konuda hu-
kukçulardan oluşan bir komisyon kurulmasına;

7. Diyarbakır 5 Nolu Askeri Cezaevi gerçeğini araştırma ada-
let komisyonu çalışmalarının desteklenmesine, 22 Ocak 
2011 tarihinde Ankara’da yapılacak sempozyuma katılım 
sağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

07.11.2011

1. Urfa şubemizin 29.11.2010 /220 gün ve sayılı yönetim 
kurulu kararıyla üyelik vasıflarını yitirdikleri gerekçesiyle 
üyelikleri düşürülen kararın kabulüne;

2. İzmir şubemizin 04.09.2010/673 gün ve sayılı yönetim 
kurulu kararıyla tüzük gereği üyelikleri düşürülen kararın 
kabulüne;

3. Siirt şubemizin 20.11.2010/22 gün ve sayılı yönetim ku-
rulu kararıyla tüzük gereği üyelikleri düşürülen kararın 
kabulüne;

4. Batman şubemizin 25.12.2010/10 gün ve sayılı yönetim 
kurulu kararıyla tüzük gereği üyelikleri düşürülen kararın 
kabulüne;

5. Bingöl şubemizin 22.12.2010/12 sayılı yönetim kurulu ka-
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rarıyla üyelikleri düşürülen kararın kabulüne oy birliği ile 
karar verilmiştir.

24.01.2011

24.01.2011 tarihinde dernek binasında MYK üyelerin yapmış oldu-
ğu toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.

1. 15. Olağan genel Kurul’un verdiği yetki ile Tunceli İlinde 
İHD Dersim Şubesinin kurulmasına, şube ile ilgili işlem-
lerin yürütülmesi için Barış Yıldırım, Ercan Adlım, Ali 
Ulufer, Beyhan Helin Kuloğlu, Fatma Çiçek, Mehmet Ali 
Kudat ve Hasan Çakmak’yetkilendirilmiştir.

05.02.2011

1. Genel Başkan yardımcılığına Rıza Dalkılıç’ın seçilmesine, 
Marmara Bölge Temsilciliğine Rıza Dalkılıç, Haşim Uslu 
ve Şenel Karataş’ın birlikte görev yapmak üzere seçilme-
sine;

2. “Adil Yargılanma Hakkı” kampanyasının organize edil-
mesi yürütülmesi için Sevim Salihoğlu, Harun Çakmak, 
Emrah Öner, Cihan Güçlük, Eyüp Sabri Öncel, Rehşan 
Bataray, ve İstanbul Şubeden Ahmet Taner’in görevlendi-
rilmesine;

3. İzmir Şubemizin Bölge Temsilciliği aracılığıyla MYK’ya 
ilettiği talebe binaen tüm şubelerimize şube tabelalarında, 
bulundukları yere, talebe ve ihtiyaca göre farklı dillerin 
kullanımı konusunun merkezi bir yasağın bulunmadığı, 
inisiyatifin bu konuda şube yöneticilerine ait olduğunu be-
lirten yazı yazılmasına;

4.  Toplu mezar başvurucularına ilişkin çalışmaların merkezi 
düzeyde organize edilmesi ve yürütülmesi için tüm şube-
lerden bu konudaki başvurucuların ve başvurular üzerine 
yapılan işlemlerin genel merkeze gönderilmesine;

5. 11 Mart 2011 tarihinde saat:12.00’de Ankara Güvenpark’ta 
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Cezaevlerinde bulunan ağır hasta mahpusların durumuna 
dikkat çekmek ve yetkilileri harekete geçirebilmek için 
oturma eylemi yapılmasına;

6. Adana Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Turan Taş’ın 
Genel Merkezimize yolladığı başvuru üzerine yaşadıkları 
sorun nedeniyle MYK Üyemiz Osman Kara’nın Onur Ku-
ruluna sevk talebi, yapılan ön soruşturma sonunda, Onur 
Kuruluna sevkini gerektirecek bir hususun olmadığı kana-
atine varıldığından talebin reddine, karar verilmiştir.

07.02.1011

1. 06.02.2011 tarihli 59 üyenin, 31.01.2011/224 gün ve sa-
yılı yönetim kurulu kararıyla düşürüldüğünü ve MYK’ya 
sunulması istenen Şanlıurfa şube talebi gereği üyelik dü-
şümünün kabulüne,

2. Adıyaman şubemizin 31.01.2011 sayılı yazısı gereği 16 
üyenin üyeliklerinin düşümünün kabulüne,

3. 15. Genel Kurulda seçilen (yedek üye) Sinem Coşkun’un 
istifasının kabulüne 

4. Ege Bölge Temsilciliğine Necla Şengül’ün seçilmesine,

12.03.2011

1. 15. Olağan Genel Kurul’da MYK üyeliğine seçilen Harun 
Çakmak’ın yazılı olarak sunmuş olduğu istifasının kabu-
lüne;

2. Cezaevlerinden ya da cezaevlerine ilişkin yapılan ihlal 
başvurularının düzenli biçimde takibi, raporlanması ve ce-
zaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin izlenmesi, şubelerin 
cezaevleri komisyonlarının merkezi düzeyde organize ve 
iletişimin sağlanması amacıyla Merkezi Cezaevi Komis-
yonu kurulmasına, bu Komisyona Reşat Çetinbaş, Serdar 
Çelebi, Cihan Güçlük, Gülseren Yoleri, Necla Şengül ve 
Osman Kara’nın seçilmesine,



İNSAN, HAKLARIYLA İNSANDIR.

49

3. İHD Şube ve Temsilciliklerinin, Newroz Bayramı nede-
niyle yapılacak kutlama ve etkinliklere gözlemci olarak 
katılmasına ve fakat bu tip kutlama ve etkinliklerin tertip 
komitelerinde yer alınmamasına, karar verilmiştir. 

20.04.2011

1. 12.03.2011 tarihli MYK kararı gereği istifası kabul edilen 
Harun Çakmak’ın yerine, yedek sırasında bulunan Emrah 
Öneri’n asıl MYK listesine dahil edilmesine;

2. Genel Sayman Selma Güngör’e, ait ve bağışların toplan-
ması için İş Bankası Necatibey Şubesi’nden pos cihazı ve 
gerekli elektronik araçların talep ve temini için yetki veril-
mesine, karar verilmiştir.

28.04.2011

1. “2010 yılı “Dernek Beyan Formu’nun” tam olarak düzen-
lenip Dernekler İl Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar ve-
rilmiştir.

28.05.2011

1. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak, milletvekilliği genel 
seçimlerinde İHD şube ve temsilciklerinde bulunduğu il-
lerde yönetici ve üyelerinin bağımsız seçim gözlemi yap-
ması için gerekli başvuruların yapılması ve seçim sonu-
cunda bu konuda bir rapor hazırlanmasına;

2. Erzurum İlinde derneğimizi temsilen, İHD Erzurum tem-
silciliği kurulmasına, temsilciliğin kurulması ve temsilci-
lik faaliyetlerini yürütmesi için; Medeni Aygül, Abdullillah 
Ala, ve Serhat Kamran Güler isimli kişilere yetki verilme-
sine bu hususun Erzurum Valiliğine bildirilmesine;

3. Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili tek-
nik çalışmaların yapılması ve çalışmalar bittiğinde hazırla-
nacak raporun TBMM parti gruplarına sunulmasına, karar 
verilmiştir.
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01.06.2011

1. “Türkiye’deki İnsan Hakları Değerleri ve Normlarının uy-
gulanmasının Güçlendirilmesi” başlıklı proje çerçevesinde 
Norveç Büyükelçiliği ile hibe kontratı yapılması konusun-
da dernek genel başkanı Öztürk Türkdoğan’ın yetkilendi-
rilmesine, proje ile ilgili çalışmaların yapılması konusunda 
ise Sevim Salihoğlu’nun görevlendirilmesine, karar veril-
miştir.

17.07.2011

1. Yeni anayasayla ilgili çeşitli sivil toplum örgütleri ve fark-
lı kesimlerle bir araya gelerek çalışmalar yürütülmesine, 
bu çalışmaların; Trabzon, Bursa, Mersin, Bingöl, Edirne, 
Mardin, Aydın, Batman, Çorum, Sakarya illerinde gerçek-
leştirilmesine,

2. Türkiye’nin, Herkesin Zorla Kaybettirmeye Karşı Korun-
masına Dair BM Sözleşmesini imzalaması için bir kam-
panya başlatılmasına,

3. Derneğimizin Kadın Hakları çalışmaları nedeniyle, 
Ankara’da kadına yönelik şiddet neticesinde öldürülen 
Necla Yıldız’ın öldürülmesine ilişkin davaya müdahil 
olma talebinde bulunulmasına, bu konuda MYK üyesi Av. 
Emrah Öner’e yetki verilmesine, oy birliği ile kabul edil-
miştir.

25.09.2011

1. Ağrı ilinde İnsan Hakları Derneğini temsilen, İHD Ağrı 
Temsilciliği kurulmasına, temsilciliğin kurulması ve tem-
silcilik faaliyetlerini yürütmesi için; Cezmi Gündüz, İsma-
il Karataş ve Abdulhadi Karakurt isimli kişilere yetki veril-
mesine bu hususun Ağrı Valiliğine bildirilmesine;

2. Ekim ayı içerisinde, cezaevlerinde yaşanan sorunlara dik-
kat çekmek amacıyla Ankara’da bir etkinlik yapılmasına;
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3. Mazlumder genel merkezi ile birlikte Ankara’da barış te-
malı ortak bir etkinlik yapılmasına karar verilmiştir.

20.11.2011

1 İHD üye ve yöneticilerine yönelik, dernek faaliyetleri ne-
deniyle açılmış tüm soruşturma ve davalarla ilgili bilgi ve 
belgelerin şube yöneticileri kanalıyla istenilmesine ve bu 
konuda genel merkez arşivinin oluşturulmasına,

2 İHD Akdeniz bölge şubelerinin çalışması ve genel merkez 
ile bağlarının zayıflayarak koordinasyon eksikliği yaşan-
ması nedeniyle, Akdeniz bölge şube başkanlarının da gö-
rüşleri doğrultusunda, Akdeniz bölge temsilcisinin değişti-
rilmesine, MYK üyelerinden Ömer Ayaz’ın Akdeniz bölge 
temsilcisi olarak seçilmesine,

3 MYK toplantılarına iştirak etmeyen, bu konuda hassasiyet 
göstermeyen ve MYK çalışmalarıyla ilgili sorumluluklarını, 
toplantılara katılım sağlamadığı ve bu konuda mazeret sun-
madığı için, yerine getirmeyen MYK üyelerinin uyarılmasını 
ve bir dahaki toplantılara özelikle davet edilmelerine,

4 10 Aralık İnsan Hakları Günü ve haftası nedeniyle yapı-
lacak etkinliklerde temanın “ifade ve örgütlenme özgür-
lüğü” sloganımızın ise “ifade vermek değil ifade etmek 
istiyoruz” şeklinde belirlenmesine, tutuklu bulunan ve yar-
gılanan İHD üye ve yöneticilerin durumunun bu vesileyle 
kamuoyuyla paylaşılmasına,

5 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle Hakkâri şube-
mizin yapacağı etkinliğe MYK üyeleri Şevket Akdemir 
ve Necla Şengül’ün, Aydın şubemizin yapacağı etkinliğe 
MYK üyesi Metin Uzunöz’ün, Çanakkale şubemizin ya-
pacağı etkinliğe Genel Başkan Öztürk Türkdoğan’ın, Şan-
lıurfa şubemizin yapacağı etkinliğe MYK üyeleri Osman 
Süzen ve Selma Güngör’ün katılmasına,

6 İnsan hakları haftasının son günü olan 16 Aralık günü 
Ankara’da KESK, DİSK, TİHV, ÇHD, TTB, ve diğer sivil 
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toplum girişim ve kuruluşlarının da desteği ve katılımıyla 
TBMM önünde basın açıklaması yapılmasına, karar veril-
miştir.

25.01.2012

1. 2012 yılı üye aidatlarının, üyenin durumu ve isteğine göre 
aylık en az 5 en fazla 100 TL olarak belirlenmesine,

2. Kayıplarla ilgili listelerin güncellenmesi ve bu konuda ki 
diğer çalışmaların yürütülmesi için merkezi bir komisyon 
kurulmasına bu komisyona Şevket Akdemir, Rıza Dalkılıç, 
Necibe Güneş Perinçek ve Leman Yurtsever’in seçilmesine,

3. Nefret Suçları Yasası İstiyorum Platformu’na katılmasına 
bu konuda Rıza Dalkılç’ın görevlendirilmesine,

4. Cezaevinde bulunan İHD yönetici ve üyelerine kart, mek-
tup ve kitap gönderilmesine bu konuda hassasiyet gösteril-
mesi için İHD şube ve temsilciliklerine yazı yazılmasına, 
karar verilmiştir.

31.01.2012

Çanakkale ili merkez ilçesi (Cevatpaşa mahallesi K. Ah-
met Paşa Caddesinde bulunan 48 pafta 19 ada 28 parsel-
de bulunan arsadaki 16/675 arsa paylıda 1. kat 22 nolu 
dükkânın İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şube binası 
olarak kullanılmak üzere 9.000,00 TL (Dokuz Bin Türk Li-
rası) bedelle satın alınmasına, tapu işlemleri için Hayrettin 
Pişkin’in yetkilendirilmesine 15. Olağan Genel Kurulun 
Yönetim Kuruluna verdiği yetki üzerine oybirliği ile ka-
rarlaştırılmıştır.

31.01.2012

1. İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurt-
çu Faik mevkisinde bulunan, tapuda 9 pafta, 420 ada, 7 
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nolu parselde 30/120 arsa paylı 3. Kat 5 nolu bağımsız 
bölümün sahibi Yüksel Mutlu’dan, İnsan Hakları Derneği 
adına satın alınmasına, satın alma bedelinin 50.000,00 TL 
(Elli Bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine, İnsan hakla-
rı Derneği adına işlemlerini yapmak için Rıza Dalkılıç’a 
yetki verilmesine 15. Olağan Genel Kurulun Yönetim Ku-
ruluna verdiği yetki üzerine oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2. İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurt-
çu Faik mevkisinde bulunan, tapuda 9 pafta, 420 ada, 7 
nolu parselde 30/120 arsa paylı 1. Kat 3 nolu bağımsız 
bölümün sahibi Yüksel Mutlu’dan, İnsan Hakları Derneği 
adına satın alınmasına, satın alma bedelinin 50.000,00 TL 
( Elli Bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine, İnsan Hakla-
rı derneği adına satın alma işlemlerini yapmak için (Rıza 
Dalkılıç’a yetki verilmesine 15. Olağan Genel Kurulun 
Yönetim Kuruluna verdiği yetki üzerine oybirliği ile ka-
rarlaştırılmıştır.

3. İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurt-
çu Faik mevkisinde bulunan tapuda 9 pafta, 420 ada, 7 par-
selde 30/120 arsa paylı 2. Kat 4 nolu bağımsız bölümün sa-
hibi Yüksel Mutlu’dan, İnsan Hakları Derneği adına satın 
alınmasına, satın alma bedelinin 50.000,00 TL ( Elli Bin 
Türk Lirası) olarak belirlenmesine, İnsan Hakları Derneği 
adına satın alma işlemlerini yapmak için Dalkılıç’a yetki 
verilmesine 15. Olağan Genel Kurulunun Yönetim Kuru-
luna verdiği yetki üzerine oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

02.02.2012

Onur Kurulu Üyemiz Ragıp Zarakolu’nun insan hakları 
savunuculuğu faaliyetlerinden ötürü cezaevinde olduğu bu 
nedenle kendisiyle dayanışmak amacıyla 25 Şubat 2012 
tarihinde saat: 19.00’da Ankara AST Tiyatrosunda “Ragıp 
Zarakolu ile dayanışma gecesi” düzenlenmesine karar ve-
rilmiştir.
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03.03.2012

1. Şube Genel Kurulları öncesi bölge temsilciliklerinin böl-
ge toplantılarını yapmaları, şubelerde üye toplantılarının 
yapılması, bu toplantılarda “Örgütsel Sorunlar ve İnsan 
Hakları Politikaları” çalıştayı sonuç bildirgesinin tartışıl-
masının sağlanması, tüzüğe dair değişiklik önerilerinin 
tartışılması ve şubelerin güncellenmiş son üye listelerinin 
genel merkeze göndermelerinin istenmesine,

2. MYK toplantılarına mazeretsiz olarak sürekli katılmayan, 
Şenel Karataş, Osman Küçükosmanoğlu, Miktat Akboyun, 
Eyüp Sabri Öncel, Özgül Osan Can ve Osman Kara’nın 
yazılı olarak uyarılmasına ve ilgili tüzük hükümlerinin ha-
tırlatılmasına,

3. İHD yeni ve demokratik Anayasa önerilerinin kitapçık ola-
rak basılmasına,

4. Hapishanelerdeki ağır hasta mahpusların durumlarına dik-
kat çekmek ve salıverilmelerini sağlamak için çeşitli etkin-
likler yapılmasına, hapishanelerde devam eden açlık grev-
lerinin sona erdirilmesi ve tecrit uygulamalarının kaldırıl-
ması için çeşitli girişim ve etkinliklerde bulunulmasına,

5. 12 Eylül 1980 askeri darbesini yapanlara karşı açılan kamu 
davasına müdahillik talebinde bulunulmasına,

6. Zorla kaybedilenlerin akıbetinin araştırılması faillerinin 
ortaya çıkarılması amacıyla Şubat 2009 tarihinden bu yana 
devam ettirdiğimiz oturma eylemlerinin sürdürülmesine, 
kayıp yakınlarıyla birlikte çeşitli eylem ve etkinlikler ya-
pılmasına, karar verilmiştir.

28.04.2012

1. 2011 yılı “Dernek Beyanname Formu”nun tam olarak dü-
zenlenen nüshalarının internet erişimi üzerinden ve der-
nekler il müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir.
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30.04.2012

Dernekler il müdürlüğüne elektronik posta ve elden götü-
rülen “dernek beyanname Formu”nda görülen eksiklikler 
giderilerek dernek il müdürlüğüne/Ankara gönderilmesi 
kararı alınmıştır. Buna göre;

1. “Kadına Yönelik Şiddette Yargının Rolü” proje çalışanla-
rının ( 1yönetici 1 asistan) 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla 
kurumumuzla ilişkileri kesilmiştir. 

2. “İnsan Hakları Savunucularının Korunması” proje çalışanı 
(1 yönetici) 30 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla kurumumuzla 
ilişiği kesilmiştir. 

26.05.2012

1. Şube genel kurulları değerlendirmeleri sırasında böl-
ge temsilcilerinin ifade ettikleri görüşleri doğrultusunda 
Muğla, Trabzon ve Balıkesir şubelerinin kapatılması ihti-
maline binaen gerekli araştırma ve inceleme çalışmalarının 
yapılmasına,

2. Tüm şubelere yazı yazılarak, şubelerin kendi bulundukları 
iller dışında yapacakları etkinliklerle ilgili makul bir süre 
önceden genel merkeze detaylı bilgi vermelerinin ayrıca 
bu konuda şubelerde bulunan komisyonların özelikle uya-
rılmaları gerektiğinin bildirilmesine,

3. Temsilciliklerimizin talebi üzerine, İHD Kars temsilcili-
ğine Caner Tanrıverdi’nin yerine Ahmet Adıgüzel’in atan-
masına, İHD Bitlis temsilciliğinde görevli Bahattin Ça-
ğatay ve Mehmet Bakır’ın yerine, Mine Şerefhanoğlu ve 
Abdulvahit Fidan’ın atanmasına,

4. Çorum’da İHD Temsilciliği oluşturulması ve faaliyet yü-
rütmek için talepte bulunan Abdulkadir Yıldız’ın talebinin 
incelenmesi ve MYK’ya bu konuda bilgi verilmesi için iç 
Anadolu Bölge Temsilcisinin görevlendirmesine, karar ve-
rilmiştir.
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30.06.2012

1. Tüm şube ve temsilciliklere yazı yazılarak İHD 16. Genel 
Kurulunda görüşülmesini istedikleri tüzük değişiklikleriy-
le, alınmasını istedikleri genel kurul kararlarıyla ilgili bir 
ön çalışma olarak önerilerini Ağustos ayı sonuna kadar ge-
nel merkeze gönderilmesinin istenilmesine,

2. Hasta mahpus listesinin güncelleştirilerek, bu listeyle bir-
likte ceza infaz kanununda ilgili değişikliklerin yapılma-
sını ve ağır hasta mahpusların salıverilmesini talep etmek 
amacıyla 11 Temmuz 2012 günü tüm şubelerle birlikte eş 
zamanlı basın açıklaması yapılması, şube ve temsilcilikle-
rin bulundukları illerin milletvekillerine bu konuda hazır-
lanacak mektubun gönderilmesine,

3. İHD genel Merkezi adına mülk alınmasına ilişkin konu-
nun, üzerinde yapılacak araştırma neticesinde bir sonraki 
MYK toplantısında kesin olarak karara bağlanmasına, ka-
rar verilmiştir.

09.09.2012

1. Cezaevinde bulunan insan hakları savunucularının serbest 
bırakılması talebiyle 20 Eylül 2012 tarihinde tüm şubeler 
ve temsilciliklerimizin ortak basın açıklaması yapmasına 
ve genel başkan yardımcımız Muharrem Erbey’in 21 Eylül 
2012 tarihinden yapılacak duruşmasına Diyarbakır’a yakın 
olan şubelerimizin katılım sağlamasına,

2. Merkezi Cezaevi Komisyonunca 06 Ekim 2012 tarihinde 
genel merkez binamızda toplanmasına ve cezaevinde bulu-
nan ağır hasta mahpuslarla ilgili listenin güncellenmesinin 
tamamlanmasına,

3. İHD 16. Olağan Genel kurulunu 30-31 Ekim 2012 tari-
hinde İHD Genel Merkezinden yapılmasına, ilk toplantıda 
yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde 10-11 Kasım 2012 
tarihinde adresi daha sonradan belirlenecek bir adreste 
Ankara’da ikinci kez toplanmasına,
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4. Genel Kurula hazırlık komisyonu kurulmasına, bu komis-
yona bölge temsilcileri, Genel Başkan ve Genel Sekreterin 
seçilmesine,

5. 13 Ekim 2012 Cumartesi günü tüm şube başkanları ve 
temsilciliklerimizle birlikte MYK toplantısı ve Başkanlar 
Kurulunun toplanmasına karar verilmiştir.

18.09.2012

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

16. OLAĞAN GENEL KURULU

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi 16. Olağan Genel 
Kurulu 30-31 Ekim 2012 tarihinde saat:10.00’da Necati-
bey Caddesi No:82/11-12 Demirtepe/Ankara adresinde 
aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Anılan tarihte çoğunluk 
sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı gündemle 24-
25 Kasım 2012 tarihinde saat:10.00’da Çankaya Belediye-
si Yılmaz Güney Sahnesi (Maltepe Park - Maltepe Camii 
Karşısı) Şehit Yavuz Gönenç Caddesi Maltepe/Ankara ad-
resinde yapılacaktır.

Delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Saygı Duruşu

2. Divanın Oluşturulması

3. Genel Başkanın Konuşması

4. Konukların Konuşması

5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme 
Kurulu Raporunun Sunumu ve Tartışılması

6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme 
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Kurulu Raporunun İbrası 

7. Tahmini Bütçenin Sunumu ve İbrası

8. Tüzük Değişikliği

9. Genel Kurulda Alınacak Kararlar

10. Seçimler

11. Kapanış

13.10.2012

1. Toplantıya katılan İHD şube başkanlarıyla birlikte 16. Ola-
ğan Genel Kurul süreci değerlendirilmiş olup genel kurul 
öncesi tüzük değişikliği ve kararlarla ilgili önerilerin şube 
ve temsilciliklere gönderilerek bilgilendirme yapılmasına,

2. 12 Eylül 2012 günü çeşitli cezaevlerinde başlayan süre-
siz ve dönüşümsüz açlık grevleriyle ilgili izleme yapıl-
masına, sorunların rapor olarak açıklanmasına, kamuoyu 
duyarlılığı oluşturulması ve hükümetin sorunları diyalog 
ve müzakere yoluyla çözümün bulması için girişimlerde 
bulunulmasına,

3. Çalışma raporunun hazırlanarak Genel Kuruldan önce de-
legelere gönderilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

06.11.2012

1. Kahramanmaraş İlinde derneğimizi temsilen, İHD Kahra-
manmaraş temsilciliği kurulmasına, temsilcilik kurulması 
ve temsilcilik faaliyetlerinin yürütülmesi için, Selçuk Deli-
baş, Doğan Delibaş ve Fatma Yeşiloğlu isimli kişilere yet-
ki verilmesine ve bu hususun Kahramanmaraş valiliğine 
bildirilmesine,

2. İHD Adıyaman şubenin 04.10.2012 gün ve 2012/20 sayılı 
yönetim kurulu kararıyla (2) iki üyenin üyeliklerinin düşü-
rülmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
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BASIN YAYIN VE DOKÜMANTASYON

İHD Genel Merkezi Basın Yayın Dokümantasyon Birimi tarafından 
Ekim 2010 - Kasım 2012 döneminde aşağıdaki çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir:

- 2010 yılı Aralık ayında “10-17 Aralık İnsan Hakları Haf-
tası” nedeniyle 1 adet “Özel Değil Adil Yargılanma Hak-
kı” konulu afiş bastırıldı. Yine bu tarihte aynı şiarla “İnsan 
Hakları Haftası Özel Sayısı” yayınlandı.  

- 2011 yılı Aralık ayında “10-17 Aralık İnsan Hakları Haf-
tası” nedeniyle 1 adet “İfade vermek değil, İfade Etmek 
istiyoruz” konulu afiş bastırıldı. Yine bu tarihte aynı şiarla 
“İnsan Hakları Haftası Özel Sayısı” yayınlandı.  

- İHD ile TİHV tarafından ortaklaşa yürütülen “Zorla Kay-
bedilmeler” ve “BM İşkenceye Karşı Sözleşme ve Seçmeli 
Protokol” konulu 2 özel sayı hazırlandı.

- Eylül 2011 tarihinde İnsan hakları savunucularının korun-
ması konulu rapor yayınlandı

- 2012 yılında Mazlumder-İHD-ESHİD ve Başkent Kadın 
Platformu ile birlikte Kürtçe ve Türkçe “Sınırlara İnat 
Adalet” afişleri hazırlandı.

- 2012 yılında Anayasa kitapçığı ve broşürü yayınlandı.

- 2010 ve 2011 yıllarına ait şubelerimize yapılan başvurular 
ve basından derlenen hak ihlalleri dokümantasyon servi-
sinde toplanarak yıllık raporlar haline getirildi ulusal ve 
uluslar arası kamuoyu ile paylaşıldı. 

- Bu dönemde 2011 ve 2012 yılında toplam 38 özel rapor 
genel merkez tarafından yayınlandı. Şubelerimizin de çok 
sayıda özel raporları yayınlanmıştır. 
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İki yıllık dönemde, İnsan Hakları Bülteni’nin yayınlanamaması ve 
herhangi bir kitap çıkarılamaması,  ciddi bir eksiklik olup, önümüz-
deki dönemde bu konuya daha özenli yaklaşmamız gerekmektedir.
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İHD ÜYE İLİŞKİLERİ ve ÖRGÜTLENME 
ÇALIŞMALARI

16. Genel kurul’da alınan kararlar uyarınca; İHD Üye güncelleme 
çalışmaları tüm şubelerde gerçekleştirilmiştir. Mevcut üyeye ulaş-
ma çalışmaları yapılmışsa da istenilen düzeyde gerçekleşememiştir. 
İHD gerçek üye sayısını netleştirerek bu üyeler üzerinden diyalog 
ortamını geliştirmelidir. Bundan sonra da gönüllü, iradi katılım sağ-
layacak üye kampanyaları için koşullarını zorlamalıdır. Şube genel 
kurulları öncesi, genel sekreterlik ve bölge temsilcileri tarafından 
ziyaretler ve toplantılar yapılmıştır. Bölge temsilcileri kendi bölge-
lerinde bir dizi toplantılar gerçekleştirmiştir. İHD Akdeniz Bölge, 
şube çalışması ve genel merkezle bağların zayıflaması koordinas-
yon eksikliği yaşaması dolayısıyla temsilci değiştirilerek MYK 
Üyesi Ömer Ayaz Akdeniz Bölge temsilcisi seçilmiştir. 

Yeni Anayasa ile ilgili çeşitli Sivil Toplum Örgütü ve farklı kesim-
lerle biraraya gelerek çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalar Hak-
kari, Hatay, İzmir, Trabzon, Van, Çanakkale, Şanlıurfa, Malatya, 
Ankara, Diyarbakır, Muş ve Aydın’da yapılmıştır.

İHD,  9-10 Nisan 2011’de Örgütlenme ve İnsan Hakları Politikaları 
Çalıştayı yapmıştır: Şube Genel Kurulları öncesi bölge temsilcilik-
leri bölge toplantıları yapmıştır. Geniş katılımlı üye toplantıları yap-
mıştır. ‘’Örgütsel Sorunlar ve İnsan Hakları Politikaları’’ çalıştayı 
sonuç bildirgesi tartışılmıştır. Üye güncellenmesi ve tüzük değişik-
likleri kararları alınmıştır.
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İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 9-10 NİSAN 2011 TARİHLİ 
ÇALIŞTAYI

ÖRGÜTSEL SORUNLAR GRUBU ÇALIŞMA RAPORU

Grup Tartışmaları,

Üye İlişkileri

Merkez-Şube Çalışmaları

Yönetimlerin Belirlenmesi Sorunu

Örgütlenme Modeli ve Tüzük

Mali sorunlar

Olmak üzere 5 başlık altında yürütmüştür. Yönetimlerin belirlen-
mesi sorunu başlığı altındaki tartışmalar, daha genel bir perspektifle 
genel kurul süreçleri başlığı altında yürütülmüştür.

Grup yürüttüğü tartışmalarda bir ortaklaşmayı hedeflememiş, ikinci 
gün tartışmaları için bütün öneriler bu rapora yansıtılmıştır.

ÜYE İLİŞKİLERİ

Üye ilişkileri tartışmaları iki ana eksen üzerinden yürütülmüştür. 
Öncelikle mevcut ü

Yelerimize ilişkin bir tartışma yapılmış, mevcut üyelerimizin der-
neğin faaliyetlerine daha etkin katılımı ve üyelerin insan hakları 
savunuculuğu konusundaki bilgi düzeylerinin arttırılmasına ilişkin 
durum değerlendirmesi yapılmıştır. İkinci olarak derneğe yeni üye-
lerin girişi ile ilgili bir başlık altında tartışma yürütülmüştür. 

-Üye İlişkileri ve Derneğin Üye Politikası:

A- Mevcut üyelerimiz ile gündemli ilişkiler kurulmalıdır. Şu ana 
kadar yürütmüş olduğumuz sadece eylemlere davet etmek, sadece 
ihtiyacımız olduğunda onlarla ilişkilenmek tarzından hızla vazge-
çilmeli ve üyelerimize aktivist haline getirecek, derneğin politikala-
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rının belirlenmesine katkı sunacak bir ilişki biçimi geliştirilmelidir. 

B- İnsan hakları akademisinde mevcut üyelerimiz için eğitim prog-
ramları düzenlenmelidir. 

C- Şubelerin de yararlanabileceği insan hakları eğiticileri havuzu 
oluşturulmalı, eğitimlerde bu kişiler görev yapmalıdır. 

D-Web sitemiz içinde bir forum bölümü açılarak hem üyelerin bir 
biri ile haberleşmesini hem de yeni üyelere ulaşılmasında sitenin 
kullanılması sağlanmalıdır.

E-Üyelikten çıkarılmada şubelerin yetkilerini arttıran bir düzenleme 
yapılmalıdır. 

F- Üyeler ile ilişkilerde teknolojik olanaklardan daha fazla yararla-
nılabilmeli( telefon msj, mail,v.b)

G-Tüzükteki onur üyeliğinin daha işlevli kullanılması için açıklan-
masına ihtiyaç var. 

H-Yeni üye alımlarında tüzüğümüzdeki referans sistemi daha etkili 
kullanılmalı, yeni üyelere referans olan kişilere üyenin bütün so-
rumlulukları hatırlatılmalı, bu konuda referans olanlara daha fazla 
sorumluluk verilmelidir. 

L- Yeni üyeler için 6 aylık bir aday üyelik süresi konulmalı, bu süre 
içinde aday üyenin dernek faaliyetine katılımı gözlemlenmelidir. 

K-Mevcut durumuzda yöneticiler ile üyelerin ilişkileri hiyerarşik ve 
kopuk, bu durumun önüne geçebilmek için dernek faaliyetlerinde 
üyeleri ön plana çıkaran bir perspektif ile hareket edilmeli.

M- son yıllarda derneğimize gençlerin üyelik anlamında yeterince 
ilgi göstermediği tespiti yapılarak iki öneride bulunuldu. Biri her 
şubede gençlik komisyonları oluşturmak, diğeri ise üniversitelerde 
ve dernekte gençler için insan hakları okuma faaliyeti düzenlemek.

N- Üyelere başvurusu alınırken aylık maddi katkı ve aidatın zorunlu 
olduğu mutlaka hatırlatılmalı ve bunun takibi yapılmalıdır.

O- Üyelerin ilgisini arttırmak açısından yönetim kurulu toplantıla-
rının tüm üyelere ya da belirlenecek aktivist üyelere açık hale geti-
rilmesi sağlanmalıdır. 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU
24-25 KASIM 2012

64

Ö- Her şube mevcut üyelerinin meslekleri, ilgi alanları, derneğe su-
nabilecekleri katkılar gibi bilgileri de içeren üye profilini çıkarmalı 
ve ihtiyaç duyulduğu zaman bu üye profilinden yararlanılarak üye-
lere ulaşılmalıdır.

P-Üyeler ile aylık üye toplantıları düzenlenmeli.

R- Yerel basını daha etkili kullanarak derneği görünür kılmak ve 
cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar yapılmalı.

S-Mevcut üyeleri, özellikle küçük illerde düzenli ziyaret etmeye ve 
insani ilişkiler geliştirmeye çalışılmalıdır.

Ş- Çocukların derneğe üye olması ile ilgili bir çalışma yapılmalı ve 
her şubede çocuk komisyonları kurulmalıdır.

T-Aylık dergi ya da e-bülten çıkarılması için çalışma yapılmalı.

Genel Kurul süreçleri( Yönetimlerin Belirlenmesi) 

A-İHD Şube yöneticisi ve Merkez yöneticileri için kriterler belir-
lenmelidir. Seçimler şubelerde ve merkezde çarşaf liste yöntemi ile 
yapılmalıdır. 

B- Genel Merkez yönetiminde görev alacak arkadaşlar için üyesi 
bulunduğu şubenin fikri ve eğilimini almak için bir mekanizma ge-
liştirilmelidir.

C- Merkez yönetim kurulunda şube yönetimlerinde görev almamış 
kişilere görev verilmemeli.

D- Bütün organlar için kadın kotası uygulanmalı

E-Merkez ve şube düzeyinde danışma kurulları oluşturulmalıdır.

F- MYK’da Ankara ‘da ikamet eden üyeler çoğalmalı

G- MYK’da Ankara dışındaki şube üyelerinin sayısı arttırılmalıdır.

H-Şube başkanları ve yöneticilerinin MYK’da görev verilmemeli-
dir.

K-Dönemsel yönetici eğitimleri düzenlenmeli

L- Yönetim organlarında görev yapılacak dönem için sınırlama ge-
tirilmeli.
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M-İHD yöneticilerini diğer STK ‘larda görev alarak çok fazla bö-
lünmemeli, şube ve merkez organlarında görev alanların uzun süre 
görev almaları sağlanmalı, uzun süre çalışacak çekirdek kadrolar 
olmalıdır.

N- Genel kurullar öncesinde örgütte bir tartışma ortamı yaratılmalı, 
bu tartışmalar kimin aday olacağı üzerinden değil, insan hakları po-
litikaları üzerinden yürütülmelidir.

O- Bölge şubelerinin oluşturulması tartışmaya açılmalıdır. 

Ö- yönetim organlarında görevlendirilmek üzere genel kurulların-
dan hemen önce üye yapma uygulamasına son verilmelidir.

P- Organlara seçimlerde dernek içinde farklı düşüncelere sahip 
azınlık görüşlere pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır.

Örgütlenme Modeli ve Tüzük

İHD hukukunda asıl ve yedek yöneticileri arasındaki eşitlik ilkesi 
genel kurul kararı haline getirilmelidir.

Temsilcilik yönetmeliği acilen çıkarılmalıdır.

Şube ve temsilcilik açılmasına hız verilmeli

Temsilcilikler genel merkeze değil şubelere bağlanmalı ve büyük 
ilçelerde de temsilcilik açılması sağlanmalı

İHD son yıllarda merkezin ağırlık kazandığı bir örgüt haline gelmiş-
tir. Şube eksenli faaliyetler yönelmek gerekmektedir. 

Şubeler için kriterle belirlenmeli ve kriterleri yerine getiren şubelere 
İHD’nin genel sözcülüğü verilmelidir.

Bölge temsilcili güçlendirilmeli ve tüzüğün bölge temsilcili ile ilgili 
bölümü daha açık yazılmalıdır. 

Bölge temsilciliğinin belirlenmesinde şubelerin görüşü alınmalıdır.

MYK karar üreten bir organ olmaktan çıkarılmalı,  politika üreten 
hale gelmelidir

MYK yürütme organı olmalıdır.
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Şubeler arasında internet ağı kurulması gerekmektedir.

MYK 2/3 çoğunluk olmadan karar almamalıdır.

MYK’nın üye sayısı azaltılmalıdır

MYK aylık toplantılarını düzenli yapmalıdır.

-Şube Merkez İlişkileri

Örgütün genelini etkileyecek genel kararlar için Şube yönetimleri 
ile MYK ortak toplantılar yapmalıdır.

Şubeler arasındaki ilişkiler ve haberleşme geliştirilmelidir.

Şube başkanlarından oluşan bir organın oluşturulması için çalışma 
yapılmalı ve bu organa etkinlik kazandıracak bir tarz belirlenmelidir.

Şube merkez ilişkileri kişiler arası ilişkiler olmaktan çıkarılmalı, 
organlar arası ilişkiler geliştirilmeli ve bu olduğunca yazılı hale ge-
tirilmelidir.

Merkez düzeyinde ve şubeler düzeyinde tematik komisyonlar oluş-
turulmalı ve bu komisyonların birbiri ile ilişkileri sağlanmalıdır.

Faaliyetlerin yoğun olduğu şubelere diğer şubelerin her türlü deste-
ğini arttırmak gerekiyor.

Şubelerin teknik donanımlarının arttırılması için bir çalışma yapıl-
malı, her şubenin en azından fax, internet, tarayıcı, fotoğraf makine-
si gibi teknik donanıma sahip olmaların sağlanmalıdır.

-Mali Sorunlar:

Kredi kartlarından otomatik çekim ve benzeri yöntemlerle aidatla-
rın alınması sağlanmalı

İHD belirli bir dönem sonra projelerden kaynak sağlamamak üzere 
bir kurgu yapmalı ve kendi kaynaklarını sağlamalıdır.

Aidatların toplanmasına ve 100 TL’lik genel merkez payının toplan-
masına özen gösterilmelidir.
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Gündem Dışı Öneriler:

-Raporların hazırlanmasında duygusal yaklaşıma son verilerek daha 
bilimsel ve objektif raporların üretilmesi önemlidir.  

-Ayrımcılık ile çalışmalar ve raporlara önem verilmelidir. 

-İnsan Hakları Ödülü yönetmeliği hazırlanmalı ve bu ödül genel 
merkezce verilmelidir.

-İHD tarihini belgelemek üzerine bir komisyon kurulmalı ve acil ça-
lışmaya başlamalı, İHD tarihi görsel ve yazınsal hale getirilmelidir.

İNSAN HAKLARI POLİTİKALARI GRUBU ÇALIŞMA RA-
PORU

- Milliyetçilik, Irkçılık, Cinsiyetçilik ve Heteroseksizm in-
san hakları ihlallerinin temel kaynağı olarak belirleyen 
yaklaşımın benimsenmesi

- Mağdurun kimliği, milliyeti, ırkı, politik düşüncesi, cinsi, 
cinsiyet kimliği, etnik kökeni, fiziksel durumu, dini, dili 
vb. bakımından ayrım yapmama ilkesi

- Hakların bölünmezliği, bütünlüğü, birbiriyle ilişkisine 
bakma gereği

- Direnme hakkının savunulması

- Her zaman her koşulda Soykırımın insanlık suçu olarak 
kabul edilmesi

İzleme alanları:

- Türkiye’nin onayladığı ya da onaylamadığı uluslar arası 
insan hakları hukuku içinde yer alan bütün belgelerde yer 
alan haklar

İzleme ve Raporlama:

- İnsan haklarının korunmasının güvence altına alınması 
için aktif veri toplama, doğrulama ve hızla kullanma 
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Bilinen Yöntemler
En çok Kullandığımız 
Yöntemler

İhtiyaçlarımız

Tekil vaka izleme 
(Başvuru alma)

Potansiyel olarak bütün 
İHD şubeleri

Çeşitlenen hak ihlalleri 
karşısında yanıt vermeyi 
güçlendirecek donanım 
eksikliği Başvuru alma, 
raporlama, savunuculuk 
alanına aktarma konusunda 
bilgilenme

Toplumsal 
gösterileri izleme 
(Gözlemci olma)

Bütün İHD Şubeleri 
Gözlemcilik statüsünün 
güçlendirilmesi, rollerin ve 
sınırların iyi tanımlanması

Belirli bir şikayet 
üzerine alandan 
bilgi toplama

Bazı İHD şubeleri-
Ağırlıklı olarak Genel 
Merkez

Dava izleme 
(Gözlemci olma)

Sistematik bir çalışma 
değil –Sadece mağduru 
desteklemek üzere 
mahkemede bulunma 

Kapalı Kurumların 
izlenmesi

Bazı iHD şubeleri 
– sistematik değil 
– ağırlıklı olarak 
cezaevlerine 
yoğunlaşan çalışmalar

Mevzuatı izleme Genel Merkez

Kamu idaresinin 
fillerini izleme

Hedeflenmiş bir 
çalışma yok- 

Bütçe izleme Hiç kullanılmıyor

Medya İzleme

Sadece ihlal takibi 
– medyanın rolü 
üzerinde duran bir 
bakış açısı yok
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Savunuculuk
- Kamu politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak 
- Hükümetlerin ve kamu idaresinin yurttaşlara karşı hesap 

verebilirliğini sağlamak
- Mağdurların sesini duyurmak ve mağduriyetlerini görünür 

kılmak
- Yurttaşların demokratik süreçlere katılımını sağlamak 
- İnsan haklarının ve demokrasi kültürünün yaygınlaşması-

na/gelişmesine destek vermek 

Bildiğimiz Yöntemler

Periyodik İhlal Raporların 
açıklanması

Bazı şubeler sistematik olarak
Genel Merkez 6 aylık ve yıllık yapıyor- 
gecikmeler yaşanıyor

Basın Açıklamaları Bütün İHD şubeleri

Özel alanlarda Araştırmaların 
yapılması ve Raporların 
hazırlanması – gündem belirleme

Zaman zaman genel merkez yapabiliyor

Dava Açma ve Takip
Ağırlıklı olarak suç duyurusunda 
sonlanıyor- Dava açan İHD şube sayısı 
çok az

Kamu idaresi ile Yüz yüze 
görüşmeler

Sıklıkla mağduriyetin giderilmesi, 
ara buluculuk, gözlemcilik sırasında 
müdahale 

Kampanya
Ağırlıklı olarak Genel Merkezin 
kampanyaları - şubeler tarafından kısmen 
uygulanıyor

İnsan haklarının 
Yaygınlaştırılması

Daha çok belirli insan hakları günlerinde 
yapılan etkinliklerle sınırlı

Mağdurun Güçlendirilmesi

Mağdurların ihlali tanıması, karşı çıkması, 
hak kullanıcısı ya da savunucusu haline 
gelemsine yönelik sistematik çalışmalar 
görünmüyor

Sürekli çalışma alanlarımızın dışında farklı haklar alanında yaşanan 
ihlallerde başvurunun alınıp alınmayacağı değerlendirilip değerlen-
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dirilemeyeceği tartışılırken diğer yandan çalışmadığımız alanlarla 
ilgili ihlallerde müdahil olma, raporlama ve ihlallin yaşanmaması 
için politika oluşturma ve kamu idaresini etkileme konusunda ye-
tersiz ve eğitimsiz oluşumuz

II. Sivil Toplum Örgütleri, Demokratik Kitle Örgütleri ve Siyasi 
Partilerle İlişkiler

Tartışma Notları:

Sivil Toplum Örgütleri ile ilişkiler

- İHD’nin ilkeleriyle çelişmeyecek biçimde birlikte sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği geliştirilmeli

(Hâlihazırda bazı kentlerde geniş katılımlı demokrasi platformları 
içinde IHD aktif rol oynuyor) 

Emek ve demokrasi platformlarını – etkilemek - emek platformları-
nın hak temelli bakışını güçlendirmek

Moderasyonun notu: 

STÖ ve DKÖ birlikteliği bakımından ezbere dayalı, iç-
güdüsel beraberlikler korunmaya çalışılıyor. Bu güçlü bir 
yan olmakla birlikte yeni gelişen insan haklarını savunan 
diğer kuruluşlarla ilişkileri zaman zaman görmezden geli-
nebiliyor. Bu da hak mücadelesinin sınırlayan, diğer insan 
hakları alanında İHD’nin müdahale kapasitesini sınırlayan 
bir yaklaşım olabilir 

İHD Üyelerinin İHD’nin ve İnsan Haklarına İlişkin di-
ğer çalışmaların varlığından habersiz olması ise bir baş-
ka sorun olarak iletildi. Bu anlamda Şubelerin, kendi bu-
lundukları illerde çalışan ister proje temelinde ister başka 
yöntemlerle olsun ilişkilenmesi, bilgi aktarım süreçlerini 
etkinleştirmesi tavsiye edilir

Siyasi Partilerle İlişkiler

- Siyasi oluşum ve partilerle ilişkilerde İHD’nin tarafsızlık 



İNSAN, HAKLARIYLA İNSANDIR.

71

ilkesine ve duruşuna zarar vermeden herhangi bir siyasi 
partiye eklemlenmeden, bütün siyasi oluşumlarla ilişkilen-
mek gerektiği, 

- Bütün siyasi partilere eşit mesafede durmanın, ezilenden, 
mağdurdan yana okunması 

- Yerellerin özgünlüklerine bağlı olarak egemen siyasi par-
tilerle mağduriyetin giderilmesi noktasında ilişkilerin ku-
rulabileceği 

- Çalışma alanlarımızın genişletilmesi siyasal oluşumlarla 
olan ilişkilerimizi istenilen düzeye gelmesine hizmet ede-
bileceği de belirtildi.  Kurum kimliğinin bu ilişkilerde net 
olarak ortaya konulması ihtiyacı ve İHD’nin başkasının 
gündeminden ziyade kendi gündemiyle bu ilişkileri kur-
masını n öneminin altı çizildi. 

- 

III. HAK ALANLARINA İLİŞKİN YENİ PERSPEKTİFLER

- KADIN HAKLARI 

- ÇOCUK HAKLARI

- ÇEVRE HAKKI (GENİŞ KAPSAMLI)

- EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR 

- VİCDANİ RED

- ŞÜPHELİ ASKER ÖLÜMLERİ 

- AYRIMCILIK (AYRIMCILIK ALANLARI TANIMLA-
NABİLİR)

- İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ KORUNMA-
SI

Bazı şubelerimiz alanın genişletilmesi konusunun bazı bölgeler için 
erken olduğunu, dolayısıyla mevcut ilişkilenilmiş alanlarda derile-
şilmesi gerektiğini ifade etmekle birlikte yapılan tartışmalar, alan 
genişletilmesinin bölgesel ve yerel koşullarla ilişkili olduğunu orta-
ya çıkarmaktadır. Örneğin başvurular üzerinden İHD’nin bazı şube-
leri farklı alanlara yönelme ihtiyacı hissedebilmektedirler. 
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Dolayısıyla, alan genişletilmesine ilişkin genel politikalar geliştiril-
meli ve isteyen ve ihtiyaç duyan şubeler bakımından politika, uygu-
lama yöntemleri geliştirilebilmelidir. 

IV.  INSAN HAKLARI EĞİTİMİ

- İnsan Hakları Akademisi bir an önce işlevine kavuşmalıdır

- Yöneticilerin sistematik olarak eğitim almasının koşulları 
yaratılabilmelidir

- Örgütün bütününün bir araya geleceği çalıştayların sayısı 
artırılmalıdır.

- Eğiticilerin Eğitimi programları düzenlenmeli ve Bölge 
temsilciliklerinin rolleri bu bakımdan da güçlendirilmeli-
dir. 

V. ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Yerellerin bu ilişkilerden yararlanamadığı, tartışıldı. Genel merke-
zin uluslararası örgütlerle kurduğu ilişkilerin yerele de taşınması 
talep edildi

Uluslararası insan hakları örgütlerinin deneyimlerinden yararlana-
bilinecek ortamların hazırlanması ihtiyacı belirtildi.

Bu ilişkilerin hiyerarşik ve organik olmaması gerekliliğine de vurgu 
yapıldı. 

Nisan 2012’de verilen Dernek Beyannamelerine göre
2011 yılsonu itibariyle İHD şube üye sayısı aşağıdaki tabloda yer almıştır.

Şube Kadın Erkek Toplam

1. Adana 121 326 447

2. Adıyaman 34 190 224

3. Ankara 593 928 1521

4. Aydın 24 101 125

5. Balıkesir 17 130 147

6. Batman 52 291 343

7. Bursa 15 42 57

8. Bingöl 14 117 131
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9. Çanakkale 47 134 181

10. Diyarbakır 225 679 904

11. Elazığ 27 116 145

12. Gaziantep 239 363 602

13. Hatay 56 135 191

14. Hakkari 16 80 96

15. İstanbul 390 576 966

16. İskenderun 23 151 174

17. İzmir 155 314 469

18. Malatya 97 189 286

19. Mersin 66 272 338

20. Muğla 59 155 214

21. Mardin 7 102 109

22. Muş 25 142 167

23. Sakarya 24 57 81

24. Siirt 19 140 159

25. Şanlıurfa 40 212 252

26. Tarsus 39 144 183

27. Trabzon 18 135 153

28. Van 33 153 186

Genel Toplam: Kadın: 2475 Erkek: 6374 8849
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Dernek Yetkililerinin Görüşmeleri

Derneğimiz, Türkiye’ye gelen yabancı ülkelerin yetkilileri ve bu 
ülkelerin Türkiye’deki diplomatları tarafından da sık sık ziyaret 
edilerek insan hakları ile ilgili olarak görüşlerine başvurulmaktadır. 
Dernek yetkilileri ile anılan çerçevede bu dönemde yapılan görüş-
melerin listesi aşağıdadır.

Sayı Tarih Görüşme

1 23.11.2010
BMMYK Mr Antonio Guferres ve Mrs Carol Batchelor 
ile toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

2 24.11.2010
İngiltere Üniversitesinde Athına Gkoatti ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

3 25.11.2010
Avrupa Komisyonun düzenlediği toplantı. (Sevim 
Salihoğlu)

4 07.12.2010
ABD Dışişleri Bakanlığı Güney Doğu Avrupa 
Müdür Yardımcısı Robert Riley ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan)

5 07.12.2010
Hollanda Büyükelçiliği 2. Müsteşar Sander Janssen ve 
Başkâtip Nicole Maes ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

6 11.12.2010

AB Genel Sekreterliğin düzenlediği “Sivil Toplum, 
Gençlik ve Yerel Yönetimler AB Üyeliği Yolunda” 
konulu Sivil Toplum Diyalog toplantısı. (Şenel Karataş 
ve Emrah Öner)

7 14.12.2010
AB Delegasyonun düzenlediği toplantı. (Sevim 
Salihoğlu)

8 17.12.2010
ABD Büyükelçiliğinden, Merlahat Güzer ile öğle 
yemeği. (Öztürk Türkdoğan)

9 10.01.2011
Avrupa Konseyin düzenlediği seminer. (Sevim 
Salihoğlu)
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10 11.01.2011
Öztürk Türkdoğan, Avrupa Konseyi Türkiye İzleme 
Komisyonu sözcüsü ile görüşme.

11 17.01.2011
AB Delegasyonun düzenlediği toplantı. (Öztürk 
Türkdoğan)

12 26.01.2011
Norveç Büyükelçisi Cecilie Landsverk ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

13 03.02.1011
Uluslararası Af Örgütünde Türkiye masası araştırmacı 
Andrew Gardner ve Kampanya sorumlusu Milena 
Buyum ile görüşme. (Sevim Salihoğlu)

14 10.02.2011
FİDH Avukatı Martin Pradel ile görüşme. (Rıza 
Dalkılıç)

15 21.02.2011
Almanya Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz ile görüşme.( 
Öztürk Türkdoğan)

16 22.02.2011
İngiltere Büyükelçisi David Norman Reddaway ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

17 01.03.2011
Bahreyn Büyükelçiliğinden Müsteşar Arwa Alsayed ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

18 04.03.2011
İngiltere SOAS Üniversitesinin düzenlediği panele 
katılım. (Sevim Salihoğlu)

19 10.03.2011
Sida temsilcisi Annika Pole ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan)

20 11.03.2011

ABD’den Farah Anwar Pandith, ABD Dışişleri 
Bakanlığı Müslüman Ülkeleri ile ilgilenen Özel 
Temsilcisi ve Hannah Rosenthal, Anti Semitizim 
mücadele konusunda çalışan Ateşe ile öğlen yemeği. 
(Öztürk Türkdoğan)

21 11.03.2011
Birleşik Krallıkta Irkçılıkla Mücadele-İzleme Grubun 
Genel Direktörü Suresh Grover ile toplantı. (Selma 
Güngör)

22 22.03.2011
KHRP Yöneticilerinden Rachel Bemu ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

23 01.04.2011
Tunus Büyükelçisi Gley El Hadj ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan)

24 01.04.2011
AGİT Demokrasi ve İnsan Hakları seçim danışmanı 
Boresu …..ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)
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25 14.04.2011
Hollanda Büyükelçiliğinden Başkatip Nicole Maes İle 
görüşm. (Öztürk Türkdoğan)

26 14.04.2011
İngiltere Warwick Üniversitesi Doktora Öğrencisi Emre 
Kekec ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

27 21.04.2011
İngiltere Loughboraugh Üniversitesi Medya ve İltica 
Bölümünde Ekmel Geçer ile görüşme. ( Öztürk 
Türkdoğan)

28 27.04.2011
ABD Büyükelçisinin ABD İnsan Hakları Raporu 
üzerine düzenlediği yemekli toplantı. (Öztürk 
Türkdoğan)

29 30.04.2011 Mülteci Hakları Koordinasyon toplantısı. (Emrah Öner)

30 04.05.2011

Konseyi/Avrupa Birliğin ortak düzenledikleri 
“Türkiye’de Model Cezaevi uygulamalarının 
yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun 
desteklenmesi” konulu seminer. (Necla Şengül)

31 12.05.2011
Uluslararası Af Örgütü ve Kaos Gl’nin düzenlediği 
“LGBTT Mültecileri” hakkında toplantı. (İshak 
Kocabıyık)

32 16.05.2011
Norveç Büyükelçisi Janis Bjorn Kenavin ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

33 17.05.2011
Avrupa Konseyi Parlamenter heyeti ile görüşme.
(Öztürk Türkdoğan)

34 18.05.2011
Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı 
Rebecca Harms ile öğle yemeği. (Öztürk Türkdoğan)

35 25.05.2011

Danimarka Gazeteciler Sendikası, CBS Kopenhag 
Ticaret Üniversitesi Öğrencilerine konferans, Mogens 
Lykketoft, Sosyal demokrat parlamenter ve eski dışişleri 
bakanı ile görüşme ve FN-Forbundet adli STÖ’ünde 
geniş katılımlı bir toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

36 26.05.2011
Kamal Qureshi, Danimarka Sosyalist Halk Partisi 
parlamenteri ve İnsan Hakları komisyonu başkanı ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

37 03.06.2011
AGİT/ODIHR- genel seçimler ile ilgili danışma 
toplantısı. (Öztürk Türkdoğan)

38 06.06.2011
Kanada Büyükelçiliğinde 2. Katip Tiothy Mackey ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan)
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39 07.06.2011
Fransa Büyükelçiliğinden Müsteşar Julien Bouchard ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

40 10.06.2011
İsveç Lund Üniversitesi mastır öğrencisi Sena Sarıkoç 
ile görüşme. (Emrah Öner)

41 10.06.2011
Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Delegasyonu 
ile seçimlerin izlenmesi konulu toplantı. (Öztürk 
Türkdoğan)

42 10.06.2011
AGİT Seçim Gözlem Heyeti İle görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan)

43 10.06.2011
Fransa Büyükelçisinin genel seçimler ile ilgili görüş 
alışverişi için düzenlediği akşam yemeği. (Öztürk 
Türkdoğan)

44 11.06.2011 Torialai Esar ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

45 14.06.2011
Avustralyalı Akademisyen David Larell ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

46 20.06.2011
ABD Büyükelçiliğinden insan Haklarından Sorumlu 
Diplomat Bayan Stacey Jones ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan)

47 23.06.2011
Hollanda Büyükelçiliğinden Müsteşar Sander Janssa ve 
Baş Katip Nikol Maes ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

48 24.06.2011
BMMYK’dan Metin Çorabatır ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan ve Emrah Öner)

49 12.07.2011
Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi 
Bay Stefan Füle ile yuvarlak masa toplantısı. (Öztürk 
Türkdoğan)

50 18.07.2011
12 kişilik Amerikan Eğitim Grubu ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan)

51 29.07.2011
ABD Büyükelçiliğinde Diplomat Stocey Jones ve 
Katherine Kendrick ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

52 23.08.2011
Kanada Büyükelçiliğinden ikinci kâtip Christine 
Guilboult ile görüşme. (Sevim Salihoğlu ve Emrah 
Şeyhanlıoğlu)

53 26.08.2011 EMHRN yöneticileri ile görüşme. (İsmail Boyraz)
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54 14.09.2011
Norveç Büyükelçisi Janis Bjorn Kenavin ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

55 15.09.2011
Kristion Brakel (Uluslararası Kriz Grubu) ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

56 10.10.2011
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas 
Hammarberg ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

57 11.10.2011
Amerikalı Antepoloji öğrencileri ile toplantı. (Sevim 
Salihoğlu)

58 11.10.2011
BM Yargıçlar ve Avukatlar özel Raportörü Gabriela 
Knaul ile görüşme.(Öztürk Türkdoğan)

59 12.10.2011
Avustralya Büyükelçisi İan Biges ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan)

60 14.10.2011
UNESCO Türkiye Mili Komisyonun düzenlediği 
toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

61 16.10.2011 EMHRN’nin toplantısı. (Emrah Şeyhanlıoğlu)

62 18.10.2011
Hollanda Siyasi Müsteşarı Jotle Bok’u ziyaret. (Öztürk 
Türkdoğan)

63 19.10.2011
Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN) ve Uluslararası 
Çocuk Merkezinin (ICC) düzenlediği çalıştay. (Öztürk 
Türkdoğan)

64 19.10.2011

ABD Güney Doğu Avrupa Departmanında Müdür 
Yardımcısı Bay Lim Merz ile öğlen yemeği. (Öztürk 
Türkdoğan)

65 11.11.2011
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi heyeti 
medya Özgürlüğü ve Çoğulculuk konuları ile ilgili 
toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

66 25.11.2011

AB Türkiye Temsilciliğin düzenlediği “İnsan Hakları, 
Anayasa Reformu, Azınlıklar ve Savunmasız Grupların 
Hakları, İfade ve Basın Özgürlüğü ve Kadın Hakları” 
konulu toplantı. (Emrah Şeyhanlıoğlu)

67 30.11.2011
İsveç Büyükelçisi Hakan Akesson ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan)

68 13.12.2011
ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone ile görüşme. 
Öztürk Türkdoğan ve Sevim Salihoğlu)
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69 14.12.2011 İngiliz Nadia Hashmi ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

70 15.12.2011
Fransa Büyükelçiliğinden Genevrieve Ichard ile 
görüşme. (öztürk Türkdoğan)

71 19.12.2011
Avrupa Birliği Bakanlığı’nın düzenlediği “Ulusal İnsan 
Hakları Kurumlar” TAIEX Seminerine katılım. (Öztürk 
Türkdoğan ve Sevim Salihoğlu)

72 29.12.2011
Almanya Büyükelçiliğinden Tobias Krause ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

73 12.01.2012
Amerikan Maryland Üniversitesinde, ikisi öğretim 
üyesi 10 araştırmacı olmak üzere 12 kişilik grup ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

74 17.01.2012
İran Press TV’de Mehdi Ghalizadeh ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

75 19.01.2012
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomes 
Hommerbeg ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

76 20.01.2012
İtalyan Radikal Radyodan Mariano Giustino ile 
görüşme. (Emrah Şeyhanlıoğlu)

77 30.01.2012
Press TV’den Mehdi Ghalizadel ile röportaj. (Öztürk 
Türkdoğan)

78 01.02.2012
AB Komisyonunda İnsan Hakları Savunucularına 
Yönelik İhlaller ile ilgili toplantı. (Öztürk Türkdoğan ve 
Sevim Salihoğlu)

79 02.02.2012
Sınır Tanımayan Avukatlar ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan)

80
03.02.2012

İHD genel merkezindeDiplomatik misyon temsilcilerine 
Roboski Raporu sunuşu, Öztürk Türkdoğan, Erdem 
Türközü

81 09.02.2012

AB Türkiye Delegasyonun düzenlediği, Avrupa 
Komisyonu, Uluslararası İşbirliği, İnsan Yardım ve 
Kriz Müdahale Komiseri Kristalin Georgieva ile Van 
Depremi hakkında toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

82 10.02.2012
Finlandiya Büyükelçisi Bayan Kiristi Annikki 
Eskelinen-Llukkonen ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

83 23.02.2012
Uluslararası Af örgütünde Andrew Gardenr ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)
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84
23.02.2012

AB Delegasyonunda insan hakları savunucuları ağı 
toplantısı, Öztürk Türkdoğan, Sevim Salihoğlu, Erdem 
Türközü

85
27.02.2012

BM Türkiye Temsilciliği, ulusal insan hakları kurumu 
ile ilgili toplantı, Öztürk Türkdoğan

86 05.03.2012
Almanya Büyükelçilik müsteşarı ve yardımcısı ile Sivas 
Davası hakında görüşme. (öztürk Türkdoğan)

87 06.03.2012
Fransa Büyükelçiliğinden, Frederic Le Pollozec İç 
Güvenlik Ataşe Yardımcısı ve Ataşe Quentin De 
Bennetot ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

88 07.03.2012
Hollanda Büyükelçiliği Siyasi İşler Kâtibi Peten Van 
Der Bloemen ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

89 14.03.2012
Fransız TV 3 Kanalı ile görüşme ve Mülakat. (Öztürk 
Türkdoğan)

90 14.03.2012
AB Komisyonu TAIEX Genişleme Dairesi Yargı 
Uzman heyeti ile görüşme. (öztürk Türkdoğan)

91 15.03.2012

Almanya STÖ’lerin düzenlediği (15-16-17-18-19 Mart 
2012 tarihlerinde Almanya’nın çeşitli kentlerinde) 
18 Mart Dünya Siyasi Tutsaklar Günü Vesilesiyle 
Türkiye’de Cezaevlerin son durumu konulu panel. 
(sevim Salihoğlu)

92 27.03.2012
Fransa Büyükelçiliğinden Christine Codol ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğna)

93 03.04.2012
İngiliz Delegasyonu (Lord Raymond Hylton, Jeremy 
Corbyn, Jill Evans) ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

94 13.04.2012
Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 
düzenlediği panel. (Öztürk Türkdoğan)

95 18.04.2012
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Türkiye masasında 
diplomat Jan İreland ve Özel Araştırmacı Anne Meness 
ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

96 18.04.2012
Danimarka’dan gelen öğrenci grubu ile görüşme. 
(Emrah Şeyhanlıoğlu)

97 19.04.2012 Küba Büyükelçisi ile görüşme. Öztürk Türkdoğan)

98 24.04.2012
AB Delegasyonunun düzenlediği toplantı. (Sevim 
Salihoğlu)
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99 26.04.2012
AB Delegasyonunun düzenlediği, İlerleme Raporu 
konulu toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

100 27.04.2012
Hollanda Büyükelçiliğinden Peter Vander Bloemen ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

101 28.04.2012

Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Friedrich Ebert Derneği 
Türkiye Temsilciliğinin düzenlediği, Yeni Anayasa 
Yolunda: Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan Perspektifler 
konulu konferans. (Rıza Dalkılıç)

102 12.05.2012
Avrupa Komisyonunun düzenlediği toplantı. (Öztürk 
Türkdoğan)

103 17.05.2012
AB Genişlemeden Sorumlu Üye Stefan Fule ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

104 23.05.2012
İrlanda Büyükelçisi Kenneth Thompson ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

105 24.05.2012
Uluslararası Af Örgütü ABD Temsilcisi T. Kumar ile 
görüşme. (Sevim Salihoğlu)

106 28.05.2012 AB Heyeti ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

107 04.06.2012
AB Türkiye Delegasyonunun düzenlediği, Göç, İltica 
ve Mülteciler konulu toplantı. (Emrah Öner)

108 06.06.2012

ABD’de gelen heyet (Seth Robert  Leech, Mara Dodge, 
Gerald Roy Shaye,  Yi-Ke Peng, Nancy K. Ota, Valerie 
Haskins, Veysel Ucan, Adem Alp) ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan)

109 11.06.2012
Almanya Federal Devlet Üst Düzey Müsteşarı ( İnsan 
Haklarından Sorumlu) Markus Löming ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

110 12.06.2012
İHD-FİDH İnsan Hakları Savunucuları Raporunun AB 
Delegasyonunda sunumu.
(Öztürk Türkdoğan)

111 18.06.2012
UNICEF tarafından düzenlenen yuvarlak masa 
toplantısı. (Sevim Salihoğlu)

112 20.06.2012
CPT ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Sevim 
Salihoğlu)

113 20.06.2012
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Durrieu ile 
görüşme. (Sevim Salihoğlu)



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU
24-25 KASIM 2012

82

114 11.07.2012
Kanada Büyükelçiliği 2. Katip Chdistine Guilbault 
(içişlerinde Sorumlu) görüşme. 

115 11.07.2012
British Columbin Üniversitesi Siyaset Bilimi 
Bölümünde Doktora öğrencisi Şule Yaylacı ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

116 06.08.2012
Avustralya Büyükelçiliğin baş danışmanı Oytun 
Deliktaş ile görüşme. (Sevim Salihoğlu ve Emrah 
Şeyhanlıoğlu)

117 09.08.2012
Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkan Claudia Roth ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Selma Güngör)

118 16.08.2012
Japonya Büyükelçiliğinden Birinci Kâtip Makoto 
Furukawa ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

119 17.08.2012
ABD Büyükelçiliğinden Başkâtip Chad Peterson ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

120 05.09.2012
Gcorge Town Üniversitesi 18 kişilik grup ve Öğretim 
Görevlisi Üyeleri heyeti ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan ve Emrah Şeyhanlıoğlu)

121 13.09.2012

Amerikan Din Özgürlüğü Komitesinden Sushmita L. 
Srikanth, Amanda J. Bartine ve ABD Büyükelçiliği İç 
Siyaset Birimi Şefi Cossondra B. Carraway ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

122 14.09.2012
Avusturya Yeşiller Paritesinden bir heyet ile görüşme. 
(Sevim Salihoğlu)

123 18.09.2012
Berlin Baro başkan Yrd. Av. Bernd Hausler ve genel 
sekreter Av. Marion Pietrusky ile Muharrem Erbey 
davası hakında görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

124 20.09.2012
Norveç Büyükelçiliğinde Stajyer Emma Tollersrud ile 
görüşme. (Emrah Şeyhanlıoğlu)

125 10.10.2012
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks 
ile toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

126 15.10.2012

Almanya’da gelen, Uyum Bakanı Bilkay Öney, 
İlgili Bölüm Şefi Claus Enkler ile toplantı. (Öztürk 
Türkdoğan, Sevim Salihoğlu, Selma Güngör ve Emrah 
Şeyhanlıoğlu)

127
15-
17.10.2012

BM Cenevre Ofisi, İnsan Hakları Komitesinin Türkiye 
raporunun görüşülmesi, Erdem Türközü
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128 18.10.2012

Irak Parlementosu milletvekili Haval Kwestany ile 
Federal Kürdistan Parlemantosu milletvekili Gulistan 
Muhammed ve milletvekili Evar İbrahimi ile görüşme, 
Öztürk Türkdoğan

129 08.11.2012
AB Delegasyonun düzenlediği STK’larla yuvarlak 
masa toplantısı. (Emrah Şeyhanlıoğlu)

130 09.11.2012
AK Raportörü Josette Durrieu, ile bir çalışma 
kahvaltısı. (Sevim Salihoğlu)

131 12.11.2012
Birleşik Kırallık (Pen International) Delegasyonu 
onuruna verilen resepsiyon.(Öztürk Türkdoğan)

132 13.11.2012
TAIEX mekanizması çerçevesinde Avrupa Birliği 
Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafında ortaklaşa 
düzenlenen seminer. (Sevim Salihoğlu)

133 13.11.2012
Birleşik Kırallık (Pen International) Delegasyonu ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan

134 20.11.2012
ABD Büyükelçisi Francis Joseph Rıccıardone ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan)
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YEREL İLİŞKİLER

İnsan Hakları Derneği MYK üyelerinin Kasım 2010- Kasım 2012 
tarihlerinde Türkiye’de yapılan görüşmeler.

1 22.11.2010 “Kadına Karşı Şiddet” proje toplantısı. (Sevim Salihoğlu)

2 23.11.2010
Pembe Hayatın düzenlediği “Nefret Suçları” konulu 
etkinliğine katılım. (Sevim Salihoğlu)

3 27.11.2010
TİHV-İHD İnsan Hakları Hareketi Konferansına katılım. 
(Öztürk Türkdoğan, Emrah Şeyhanlıoğlu ve Sevim 
Salihoğlu)

4 29.11.2010
Mazlumder Genel Başkanı Faruk Ünsal ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan, Emrah Şeyhanlıoğlu ve Sevim 
Salihoğlu)

5 02.12.2010
İHAD’ın düzenlediği “Hukuk Devleti” temalı programa 
katılım. ( Sevim Salihoğlu)

6 06.12.2010
Diyarbakır Büyükşehir Şehir Tiyatrosunun düzenlediği 
“Bir Kış Öyküsü” adlı Kürtçe Müzikal. (Öztürk 
Türkdoğan ve Emrah Şeyhanlıoğlu)

7 08.12.2010 TAYDER ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

8 08.12.2010 Evrensel Gazetesi ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

9 09.12.2010
İzmir Müjde Efem Radyosu ile canlı yayın bağlantısı. 
(İsmail Boyraz)

10 10.12.2010
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığın düzenlediği panel. 
(Öztürk Türkdoğan)

11 10.12.2010
Ali Hasan Coşkun Kız ve Meslek Lisesinin düzenlediği 
konferans. (Feray Salman)

12 11.12.2010

AB Genel Sekreterliğin düzenlediği “Sivil Toplum, 
Gençlik ve Yerel Yönetimler AB Üyeliği Yolunda” 
konulu Sivil Toplum Diyalog toplantısı. (Şenel Karataş ve 
Emrah Öner)
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13 11.12.2010
Mazlumder’in düzenlediği İnsan Hakları Gecesine 
katılım. (Emrah Şeyhanlıoğlu ve Metin Uzunöz)

14 12.12.2010
İHD Adana Şubenin düzenlediği dayanışma yemeği. 
(Metin Uzunöz)

15 12.12.2010
İHD Balıkesir Şubenin düzenlediği panel. (Öztürk 
Türkdoğan)

16 13.12.2010 UCMK Genel Kurulu. (Öztürk Türkdoğan ve Ömer Ayaz)

17 13.12.2010
Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüşme. (Sevim 
Salihoğlu)

18 14.12.2010
Sakarya Belediyesinin düzenlediği toplantı. (Öztürk 
Türkdoğan)

19 17.12.2010
Halkevleri Genel Merkez Yöneticileri ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan ve Emrah Şeyhanlıoğlu)

20 21.12.2010
Özge-Der Genel Başkanı Berin Alacaçanlı ve Almanya 
Büyükelçiliği Sosyal Ataşesi Bayan Anke Siebold ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

21 22.12.2010
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yaşanan öğrenci 
olayları ile ilgili heyet. (Sevim Salihoğlu ve Emrah Öner)

22 03.01.2011
BDP’nin düzenlediği “Ekonomik Sosyal Haklar 
Çalışyayı”. (Öztürk Türkdoğan)

23 08.01.2011
Güney Doğu Anadolu Bölge toplantısı. (Öztürk 
Türkdoğan, Sevim Salihoğlu ve Emrah Şeyhanlıoğlu)

24 10.01.2011
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 
düzenlenen “Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi” hakkında 
toplantı. (İsmail Boyraz)

25 12.01.2011
Halkevleri Genel Merkezi ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan ve Emrah Şeyhanlıoğlu)

26 14.01.2011 STGM-OPC çalışma ziyareti. (Sevim Salihoğlu)

27 18.01.2011
Başkent Üniversitesi Öğrencisi Kemal Altuğ ile görüşme. 
(Emrah Şeyhanlıoğlu)

28 20.01.2011
TÖB-DER’in düzenlediği dayanışma yemeği. (Öztürk 
Türkdoğan)
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29 26.01.2011

Pozitif Yaşam Derneğinin düzenlediği “HIV/AIDS 
ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Savunuculuk ve 
Farkındalık Yaratma” ile ilgili toplantı. (İshak Kocabıyık)

30 29.01.2011
Stratejik Düşünce Enstitüsünün düzenlediği “Ulusal İnsan 
Hakları Kurumu Yasası Beklentileri Karşılıyor mu”? İle 
ilgili toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

31 03.02.2011 Mazlumder’in düzenlediği toplantı. (Sevim Salihoğlu)

32 08.02.2011
BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan)

33 10.02.2011
Has Partiden Gençlik Komisyonu ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan ve Sevim Salihoğlu)

34 10.02.2011 Eğitim-Sen Kadın Kurultayı. (Sevim Salihoğlu)

35 19.02.2011
Akdeniz Bölge Toplantısı. (Emrah Şeyhanlıoğlu, Metin 
Uzunöz ve Eyüp Sabri Öncel)

36 19.02.2011
84 hasta mahpuslar serbest bırakılsın etkinliğine katılım. 
(Emrah Şeyhanlıoğlu, Metin Uzunöz ve Eyüp Sabri 
Öncel)

37 19.02.2011
Adana Numune Hastanesi Taşeron Firma işçilerin 
direnişine destek vermek amacıyla katılım. (Metin 
Uzunöz ve Osman Kara)

38 20.02.2011 Anayasa Çalıştayı. (Öztürk Türkdoğan)

39 25.02.2011
Hakları Vakfının düzenlediği, 1. Türkiye Çocuk Hakları 
Kongresi. (Şenel Karataş)

40 26.02.2011 İHD Genel Merkezin Dayanışma Yemeği.

41 26.02.2011 Mazlumder’in düzenlediği toplantı. (Harun Çakmak)

42 01.03.2011
Süpürgenin düzenlediği, Demokraside Kadının Hayat 
İzleri konulu sunum. (Selma Güngör)

43 02.03.2011
Sağlıkta Özelleştirmeye karşı, 13 Mart 2011 mitingi ile 
ilgili toplantı. (Selma Güngör)

44 16.03.2011
Adana Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin düzenlediği 
“Halepçe Katliamı” yıldönümü konulu panele katılım. 
(Eyüp Sabri Öncel)
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45 23.03.2011

TRT Ankara radyosu, “Uluslararası Irk Ayrımıyla 
Mücadelenin” yolları konulu canlı yayına katılım. (Emrah 
Öner)

46 25.03.2011
İHOP’un düzenlediği “Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı 
Söylemler” ile “Türkiye’de Irk Ayrımcılığı mevzuatı” 
konulu toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

47 25.03.2011
Mazlumde’rin düzenlediği, Suriye’de yaşanan olaylar ile 
ilgili toplantı. (İsmail Boyraz)

48 30.03.2011
Milli Eğitim Bakanlığın düzenlediği, “Türkiye ve 
Hollanda Ceza ve İnfaz Kurumlarında Eğitim ve 
Çalışma” konferansı. (Sevim Salihoğlu)

49 31.03.2011
Oxford Üniversitesi doktora öğrencisi Naz Masraf ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

50 13.04.2011 TkMM’de Oya Özden ile görüşme. (Emrah Şeyhanlıoğlu) 

51 15.04.2011
Emep Partisi Yöneticisi Haydar Kaya ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

52 16.04.2011
Mersin’de kurulan Demokratik Çözüm çadırında 
düzenlenen “Sivil ve Demokratik Anayasa” konulu panel. 
(Eyüp Sabri Öncel)

53 21.04.2011
AEGEE-Ankara (Avrupa Öğrencileri Formu) “Gözaltında 
Kaybedilen İnsanlar ve Cumartesi Anneleri” konulu, 
ODTÜ öğrencileri ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

54 29.04.2011 Ayrımcılık toplantısı. (Sevim Salihoğlu)

55 30.04.2011 Mülteci Hakları Koordinasyon toplantısı. (Emrah Öner)

56 04.05.2011
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin düzenlediği 
“Büyük Yüzleşme: Ulucanlar Cezaevi etkinliği. (Öztürk 
Türkdoğan)

57 06.05.2011
Ayrımcılık Haritalandırılması Projesi toplantısı. (Sevim 
Salihoğlu)

58
06.05.2011

Eskişehir’de Şerzan Kurt davasına katılım, (Öztürk 
Türkdoğan)

59 09.05.2011
BDP Genel Başkanı Hamit Geylani ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan)
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60 10.05.2011

Devlet Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağışın 
düzenlediği “Lizbon Antlaşması ile düzenlenen Avrupa 
Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliğinin İşleyişi hakkında 
Antlaşmanın Türkçe çevirisinin tanıtımı vesilesiyle 
verilecek resepsiyon. (Rıza Dalkılıç)

61 10.05.2011
TMMOB’un düzenlediği “Haklarımız İçin, Geleceğimiz 
İçin, Ülkemiz İçin, 15 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da 
yapılacak miting ile ilgili toplantı. (İsmail Boyraz)

62 12.05.2011

Uluslararası Af Örgütü ve Kaos Gl’nin düzenlediği 
“LGBTT Mültecileri” hakkında toplantı. (İshak 
Kocabıyık)

63 13.05.2011
Eğitim-Sen’in 8. Olağan Genel Kurulu. (Öztürk 
Türkdoğan)

64 13.05.2011 Eczacılık Günü Resepsiyonu. (Reşat Çetinbaş)

65 13.05.2011
Asi Film Yapımcısı Zeynel Koç ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan)

66 13.05.2011
Ayrımcılık Projesi kapsamında kamu idaresi ile görüşme. 
(Sevim Salihoğlu ve Necla Şengül)

67 17.05.2011
TEPAV’ın düzenlediği “Anayasal Devrimler ve Karşı 
Devrimler” konulu panel. (Öztürk Türkdoğan)

68 18.05.2011
Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Ezgi 
Avalioğlu ile görüşme. (İsmail Boyraz)

69 20.05.2011
Hayat Tv’nin düzenlediği akşam yemeği. (Öztürk 
Türkdoğan ve Selma Güngör)

70 23.05.2011
Mobil Demokrasi Derneğinden Zuhal Karabacak ile 
görüşme. (Sevim Salihoğlu)

71 24.05.2011
Kadın Dayanışma Vakfı İnsan Hakları Savunucuları ağı 
toplantısı. (Sevim Salihoğlu)

72 24.05.2011 Blok Adayları ile toplantı. (Metin Uzunöz)

73 25.05.2011
PSAKD’nin düzenlediği 2 Temmuz etkinlikleri toplantısı. 
(Metin Uzunöz)

74 27.05.2011
TEPAV’ın düzenlediği “Yargı Kurulları Yargı 
Bağımsızlığını Güçlendirir mi? Avrupa’dan örnekler” 
konulu toplantı. (Emrah Öner)
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75 28.05.2011

“Kadına Yönelik Şiddette Yargının Rolü” projesi 
kapsamında Adana’da kadın örgütleri ile toplantı. (Sevim 
Salihoğlu)

76 04.06.2011
PSAKD’nin düzenlediği 2 Temmuz ile ilgili toplantı. 
(Emrah Öner)

77 17.06.2011
PSAKD’nin düzenlediği “2 Temmuz anma etkinlikleri” 
hakkında toplantı. (Metin Uzunöz)

78 23.06.2011
PSAKD’nin düzenlediği, 2 Temmuz Etkinlikleri ile ilgili 
basın toplantısı. (Metin Uzunöz)

79 01.07.2011 KESK 4.Olağan Genel Kurulu. (Öztürk Türkdoğan)

80 08.07.2011 Kadın Projesi Çalıştayı. (Sevim Salihoğlu)

81 12.07.2011
Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde Prof. Dr. 
Zeki Sarıgil ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

82 25.07.2011
Yakay-Derin düzenlediği Uluslararası Toplu Mezarlar 
Konferansı. (Öztürk Türkdoğan)

83 30.07.2011
İHD Batman Şubenin ve Batman Barosunun ortak 
düzenlediği panel. (Öztürk Türkdoğan)

84 30.07.2011
11. Munzur Kültür ve Doğa Festivali Etkinliklerine 
katılım. (Ali Özkan)

85 30.07.2011
Mazlumderin düzenlediği iftar yemeğine katılım. (Sevim 
Salihoğlu)

86 01.08.2011
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan, Sevim Salihoğlu ve Emrah 
Şeyhanlıoğlu)

87 03.08.2011
İnsan Hakları Savunucuları Ağı toplantısı. (Sevim 
Salihoğlu)

88 09.08.2011
“Sıra Kimde” İnisiyatifinin basın toplantısına katılım. 
(Sevim Salihoğlu)

89 11.08.2011
İçişleri Bakan Müsteşarı Osman Güneş ile görüşme. 
(Sevim Salihoğlu ve Emrah Şeyhanlıoğlu)



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU
24-25 KASIM 2012

90

90 16.08.2011
Başbakan Yardımcısı ve İnsan Haklarından Sorumlu 
Bakan Beşir Atalay ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

91 17.08.2011
Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

92 17.08.2011

BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak ve Emek Partisi Genel 
Başkanı Selma Gürkan ile görüşme. (Sevim Salihoğlu, 
Emrah Şeyhanlıoğlu, İsmail Boyraz, İshak Kocabıyık ve 
Ali Özkan)

93 24.08.2011

Demokratik Anayasa Hareketinde Tacim Şimşek, 
Bilal Kaya ve Nurettin Dönmez ile görüşme. (Sevim 
Salihoğlu, Emrah Şeyhanlıoğlu, Ali Özkan ve Ali Ekber 
Kaypakkaya)

94 04.09.2011
BDP Genel Merkez İkinci Olağan Büyük Kongresine 
katılım. (Öztürk Türkdoğan)

95 09.09.2011
İHD Mersin Şubenin düzenlediği panel. (Öztürk 
Türkdoğan)

96 16.09.2011
İHD İnsan Hakları Akademinin İlk Dersi. (MYK Üyeleri)

97 19.09.2011
Mazlumder’in düzenlediği “Sözümüzün Gücü” (Kürt 
Meselesi) konulu toplantı. (Metin Uzunöz)

98 20.09.2011
Ankara Üniversitesinin düzenlediği, mevsimlik göçte 
çocuk olmak konulu konferans. (Sevim Salihoğlu)

99 19.10.2011
Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN) ve Uluslararası 
Çocuk Merkezinin (ICC) düzenlediği çalıştay. (Öztürk 
Türkdoğan)

100 25.10.2011
Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı ile görüşme. ( 
Öztürk Türkdoğan)

101 26.10.2011 İnsan Hakları Savunucuları Ağı toplantısı. (Emrah Öner)

102 01.11.2011
Bafra, Giresun, Trabzon, Rize ve Erzurum Cezaevleri 
ile ilgili araştırma ve inceleme heyet çalışması. (Sevim 
Salihoğlu ve Serdar Çelebi)

103 03.11.2011

TİHV’in düzenlediği “BM İşkenceye karşı sözleşmeye 
ek ihtiyari protokol (OPCAT) uyarınca kurulacak ulusal 
önleme mekanizmasının etkin olarak geliştirilmesine 
yönelik çalışma” toplantısı. (Öztürk Türkdoğan)

104 03.11.2011
TTB’nin düzenlediği Prof. Dr. Nusret Fişek etkinliklerine 
katılım. (Selma Güngör)
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105 04.11.2011
Kadın Partisi Girişimcilerinde Hülya Yılmaz ile görüşme. 
(Selma Güngör)

106 12.11.2011 İHD Kahvaltı. (MYK Üyeleri)

107 17.11.2011 TMMOB 8. Enerji Sempozyumu. (Öztürk Türkdoğan)

108 17.11.2011 Türk Eczacılar Birliği Genel Kurulu. (Öztürk Türkdoğan)

109 17.11.2011 1. Pembe Hayat Kuirfest açılışı. (Sevim Salihoğlu)

110 18.11.2011
Sosyal Değişim Derneğinin düzenlediği “Nefret Suçları” 
toplantısı. (Gülsere Yoleri)

111 18.11.2011 Tutuklu Aileler ile görüşme. (Sevim Salihoğlu)

112 19.11.2011
Diyarbakır Barosunun düzenlediği Anayasa paneli. 
(Öztürk Türkdoğan)

113 19.11.2011
Has Partinin düzenlediği “Bütün Yönleriyle Çocuk 
Hakları” adlı Programa katılım. (Sevim Salihoğlu ve 
Necla Şengül)

114 21.11.2011
T.C. İçişleri Bakanlığı İltica ve Göç ve İdari Kapasitesini 
Geliştirme ve uygulama Bürosunun düzenlediği, Sivil 
Toplum Kuruluşları 3. İstişare toplantısı. (Emrah Öner)

115 23.11.2011
İnsan Hakları Ağı toplantısı. (Sevim Salihoğlu ve Emrah 
Öner)

116 25.11.2011 Ayrımcılık Yasası ile ilgili seminer. (Sevim Salihoğlu)

117 25.11.2011
Depremi ile ilgili Van’a ziyaret ve vali ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan, Reşat Çetinbaş ve Emrah Öner)

118 26.11.2011
İHD İzmir Şubenin düzenlediği Anayasa ile ilgili panel. 
(Öztürk Türkdoğan ve Selma Güngör)

119 03.12.2011
78’liler Girişimi’nin Üçüncüsünü düzenlediği “Türkiye, 
Diyarbakır Askeri Cezaevi Gerçeği ile Yüzleşiyor” 
Sempozyum. (Öztürk Türkdoğan)

120 03.12.2011
Ankara/Çankaya Kent Konseyine katılım. (Ali Ekber 
Kaypakkaya)
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121 07.11.2011
İHOP’un düzenlediği, “Askerlik Kurumu İçindeki İnsan 
Hakları İhlalleri” ile ilgili toplantı. (Sevim Salihoğlu)

122 10.12.2011
İHD Çanakkale Şubenin düzenlediği toplantı. (Öztürk 
Türkdoğan)

123 10.12.2011
İHD Adıyaman ve Şanlıurfa Şubelerinin düzenlediği 
toplantı. (Selma Güngör ve Osman Süzen)

124 10.12.2011
İHD Hakkâri Şubenin Düzenlediği toplantı. (Necla 
Şengül ve Şevket Akdemir)

125 10.12.2011
Mazlumder’in düzenlediği insan hakları gecesine katılım. 
(Emrah Şeyhanlıoğlu)

126 13.12.2011
BDP Milletvekili Nursel Aydoğan, Yüksel Mutlu ve 
İranlı aileler ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Sevim 
Salihoğlu)

127 13.12.2011
İHD Malatya Şubenin düzenlediği toplantı. (Öztürk 
Türkdoğan)

128 15.12.2011 Has Parti yöneticileri ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

129 16.12.2011
Sosyal Değişim Derneğinde Murat Köylü ile görüşme. 
(Emrah Şeyhanlıoğlu)

130 16.12.2011

CHP Milletvekili Mehmet Akif Hamza Çebi ile saat: 
09.45’de, BDP Milletvekili Pervin Buldan’la saat: 
14.00’da ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 
Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile saat: 14.30’da görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan ve Sevim Salihoğlu)

131 16.12.2011
Mülteci Derneği’nin düzenlediği “Ortak Eylem: 
Alıkonulan Mültecilerin Savunulmasında Daha Güçlü ve 
Daha Etkili STK’lar” konulu çalıştay. (Emrah Öner)

132 16.12.2011
Alevi Bektaşi Federasyonunun düzenlediği “Demokratik 
Anayasa Kurultayı. (MYK Üyeleri)

133 16.12.2011
Kültür/Hakikat Anadolu ve Hafıza Çalışmaları 
Merkezinin düzenlediği “Anıtlar, Müzeler ve Anma 
Girişimleri Atölyesi. (Şenel Karataş)

134 18.12.2011
Emek Partisi’nin düzenlediği 6. Olağan Kongre. (Öztürk 
Türkdoğan)

135 18.12.2011
PSAKD’nin düzenlediği Cemevi açılışına katılım. (Metin 
Uzunöz)
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136 19.12.2011
BDP Eş Başkanı Meral Vuranak ve Saim Demirkuş ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Emrah Şeyhanlıoğlu)

137 22.12.2011
Sosyal Değişim Derneğinin düzenlediği “Nefret Suçları 
Yasası Kampanyası” konulu toplantı. (Rıza Dalkılıç)

138 23.12.2011
ODTÜ Mezunlar Derneğinin düzenlediği resepsiyona 
katılım. (Öztürk Türkdoğan)

139 24.12.2011

TİHV’in düzenlediği İşkence Görenlere Yönelik 
Rehabilitasyon Programı Kapsamında Sosyal Çalışmanın 
Yeri ve Kuvvetlendirilmesi ve Yönetim Kurulu toplantısı. 
(Sevim Salihoğlu)

140 24.12.2011

Kadın Dayanışma Vakfının düzenlediği “Mekanizmalar 
Mağdur Tespiti ve Sivil toplumun Rolü” konulu toplantı. 
(Selma Güngör)

141 24.12.2011
Tüketici Hakları Derneğinin 11. Olağan Genel Kurulu. 
(Metin Uzunöz)

142 25.12.2011
Ankara Dersimliler Derneği 9. Olağan Genel Kurulu. 
(Emrah Öner)

143 04.01.2012
İstanbul’da yapılan “Nefret Suçları Yasası İstiyorum 
Platformu” toplantısına katılım. (Rıza Dalkılıç)

144 06.01.2012 TEPAV’ın düzenlediği toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

145 12.01.2012
Halkevlerinden MYK Üyesi Dilşat Aktaş ile görüşme. 
(Sevim Salihoğlu)

146 18.01.2012
TKP Genel Merkez Yöneticileri ile görüşme. (Emrah 
Şeyhanlıoğlu)

147 18.01.2012
SETA’nın düzenlediği Türkiye’nin Anayasa Birikiminden 
Yeni Anayasaya Doğru konulu panel. (Öztürk Türkdoğan)

148 23.01.2012
İnsan Hakları Ağı toplantısı. (Öztürk Türkdoğan ve 
Sevim Salihoğlu)

149 25.01.2012 BDP İl Yöneticileri ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

150 28.01.2012
Gündem Çocuk Hakları Merkezi açılışına katılım. 
(Öztürk Türkdoğan)



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU
24-25 KASIM 2012

94

151 03.02.2012
Roboski’nin Diplomatik Misyona sunuş. (Öztürk 
Türkdoğan)

152 09.02.2012 Uludere-Roboski toplantısı. (metin Uzunöz)

153 09.02.2012
“Nefret Suçları Yasası İstiyorum Kampanyası” 
toplantısına katılım. (Rıza Dalkılıç)

154 10.02.2012
Bilgi Üniversitesi’nin düzenlediği “Ayrımcılık Yasağı 
Eğitim Semineri”ne katılım. (Rıza Dalkılıç)

155 13.02.2012
İçişleri Bakanlığının düzenlediği Çalıştay. (Sevim 
Salihoğlu ve Selma Güngör)

156 17.02.2012
PSAKD’nin yöneticileri (Sivas Davası) ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan)

157 19.02.2012
ADAM-DER’in ( Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri 
Derneği) 1. Genel Kurulu. (Metin Uzunöz)

158 20.02.2012
“Sıra Kimde İnisiyatifi” tarafından İstanbul Barosu’nda 
yapılan basın toplantısına katıldım. (Rıza Dalkılıç)

159 23.02.2012
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın düzenlediği “Dış 
Paydaş Çalıştayı” (Sevim Salihoğlu)

160 23.02.2012
İnsan Hakları Savunucuları ile ilgili Ağ toplantısı. 
(Öztürk Türkdoğan)

161 24.02.2012 Kanal A TV ile röportaj. (Öztürk Türkdoğan)

162 25.02.2012
BDP’nin düzenlediği, “Dinmeyen Çığlık: Dersim Hakikat 
ve Yüzleşme Konferansı. (Öztürk Türkdoğan)

163 25.02.2012
Tarih Vakfı’nın düzenlediği, üç diyalog toplantısı. (Rıza 
Dalkılıç)

164 28.02.2012
Sosyoloji Derneğinin düzenlediği konferans. (Emrah 
Şeyhanlıoğlu)

165 28.02.2012
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği 
tarafından düzenlenen “Haklarımı Biliyorum, Sizinde 
Bilmenizi İstiyoruz” konulu ikinci toplantı. (Emrah Öner)

166 28.02.2012
78’liler Girişiminin düzenlediği 12 Eylül konulu toplantı. 
(Metin Uzunöz)
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167 29.02.2012
STÖ ile cezaevlerinde süresiz ve dönüşümsüz açlık 
grevleri hakkında toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

168 01.03.2012 BDP yöneticileri ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

169 01.03.2012
ÇHD’nin düzenlediği DGM’ler kapatılsın Kampanyası 
için toplantı. (Emrah Öner)

170 01.03.2012 İMC TV’de canlı yayına katılım. (Öztürk Türkdoğan)

171 02.03.2012
TESEV tarafından düzenlenen “Demokratik program, 
Anayasa sürecini izleme çalışması” basın toplantısı ve 
panel’e katılım. (Rıza Dalkılıç)

172 02.03.2012 STÖ ile 12 Eylül ile ilgili toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

173 05.03.2012
İçişleri Bakanlığın düzenlediği 4. İstişare toplantısı. 
(Emrah Öner)

174 07.03.2012
SETA Vakfının düzenlediği Bireysel Başvuru Yolu konulu 
toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

175 07.03.2012
BDP’nin düzenlediği Halepçe Konferansı. (Şevket 
Akdemir)

176 07.03.2012
TV’nin düzenlediği “kadına yönelik şiddet” konulu canlı 
yayına katılım. (Selma Güngör)

177 11.03.2012
TTB, SES, Diğer Sağlık Örgütleri ile Türkiye Büyük 
Sağlık Meslekleri toplantısına katılım. (Selma Güngör)

178 14.03.2012
Adalet Bakanı ile görüşme. (Emrah Şeyhanlıoğlu ve İHD 
Mersin Şube Yöneticileri)

179 15.03.2012
23. Ankara Uluslararası Film Festivali. (Öztürk 
Türkdoğan)

180 16.03.2012
İHD İstanbul Şube Cezaevi Komisyonu Tecrit Öldürüyor 
Fotoğraf Sergisi açılışı. (Öztürk Türkdoğan)

181 18.03.2012
BDP Genel Merkezin düzenlediği Newroz Kutlaması. 
(Öztürk Türkdoğan)

182 23.03.2012
Hapishaneler İzleme Kurulu toplantısı. (Öztürk 
Türkdoğan)
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183 24.03.2012
Mardin Artuklu Üniversitesinin düzenlediği, Anayasa 
konulu toplantı. 

184 26.03.2012
İHD İstanbul Şube Kayıplar Komisyonu Programı. 
(Öztürk Türkdoğan)

185 29.03.2012 İfade ve basın özgürlüğü toplantısı. (Sevim Salihoğlu)

186 31.03.2012 Mülteci-Der’in kapanış toplantısı. (Emrah Öner)

187 31.03.2012
TİHV’in 8. Dönem 23. Olağan Kurucular Kurulu 
toplantısı. (MYK Üyeleri)

188 31.03.2012
Eğitim Reformu Girişimi tarafında düzenlenen, 
“Eğitimde İyi Örnekler Konferansı” (Rıza Dalkılıç)

189 01.04.2012
Maltepe Üniversitesinin düzenlediği “Şiddet ve İnsan 
Hakları” konulu uluslararası konferans. (Rıza Dalkılıç)

190 01.04.2012
Maltepe Üniversitesinin düzenlediği “Şiddet ve İnsan 
Hakları” konulu uluslararası konferans. (Rıza Dalkılıç)

191 03.04.2012 STÖ ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

192 07.04.2012 PSAKD’nin 12. Olağan Genel Kurulu. (Metin Uzunöz)

193 11.04.2012 Yol TV’de canlı yayına katılım. (Öztürk Türkdoğan)

194 13.04.2012
Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 
düzenlediği panel. (Öztürk Türkdoğan)

195 16.04.2012
TBMM Anayasa Komisyonuna Sunum. (Öztürk 
Türkdoğan ve Emrah Şeyhanlıoğlu)

196 18.04.2012
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Alt 
Komisyonunun düzenlediği toplantı. Konu: Türkiye İnsan 
Hakları Kurumu Kanun tasarısı. (Öztürk Türkdoğan)

197 18.04.2012
Hapishaneler İzleme Kurulu Toplantısı. (Öztürk 
Türkdoğan ve Reşat Çetinbaş)

198 19.04.2012
Ankara Hukuk Fakültesinin düzenlediği panel. (Öztürk 
Türkdoğan)
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199 25.04.2012

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 5. Yıldönümü 
nedeniyle düzenlenen tören ve yapılacak olan 
Sempozyum ile mahkemeye yeni seçilen üyelerin ant 
içme törenine katılım. (Öztürk Türkdoğan)

200 26.04.2012
SETA’nın düzenlediği, Suriye Krizi ve İnsan Hakları 
konulu panel. (Öztürk Türkdoğan ve Sevim Salihoğlu)

201 10.05.2012

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 
düzenlediği, Edirne ve İstanbul Barınma Merkezlerini 
gezmek. (Gülseren Yoleri)

202 10.05.2012
Ali Şir Neva İlköğretim Okulu öğrencileri ile görüşme. 
(Emrah Şeyhanlıoğlu)

203 17.05.2012 Kaos Gl’nin düzenlediği resepsiyon. (Sevim Salihoğlu)

204 26.05.2012
Tarih Vakfı’nın düzenlediği “Geçmişten Günümüze 
Azınlık Okulları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 
toplantısına katılım. (Rıza Dalkılıç)

205 26.05.2012
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının düzenlediği, 
Yükseköğretim strateji Belgesi Çalıştayı. (Şenel Karataş)

206 31.05.2012
Eğitim-Sen Genel Merkezin düzenlediği, 4+4+4+ eğitim 
yasası ile ilgili toplantı. (İsmail Boyraz)

207 01.06.2012
PSAKD’nin düzenlediği, 2 Temmuz ile ilgili toplantı. 
(Emrah Öner)

208 05.06.2012
PSAKD’nin düzenlediği, 2 Temmuz ile ilgili toplantı. 
(Metin Uzunöz)

209 06.06.2012
TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonun düzenlediği, 
7 numaralı komisyon (Yabancılar Kanun Tasarısı) 
toplantısı. (Öztürk Türkdoğan)

210 06.06.2012
Kadın Dayanışmanın düzenlediği toplantı. (Selma 
Güngör)

211 07.06.2012
TBMM ve AB tarafından ortaklaşa yürütülen, Göç 
Yönetimi Sempozyumu. (Ömer Ayaz ve Mithat Can)

212 09.06.2012
Düşünce Özgürlüğü için 8. Uluslararası İstanbul 
Buluşması. (Gülseren Yoleri)

213 10.06.2012 ÖDP’nin 7. Büyük Kongresi. (Metin Uzunöz)
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214 13.06.2012
PSAKD’nin düzenlediği, 2 Temmuz ile ilgili toplantı. 
(Emrah Öner)

215 13.06.2012
TBMM İçişleri Komisyonunun düzenlediği, (Kolluk 
Gözetim Komisyonu Kanun Tasarısı) 12 numaralı 
toplantı. (Öztürk Türkdoğan)

216 14.06.2012 Kadın mitingi (Kürtaj) ile ilgili toplantı. (Selma Güngör)

217 16.06.2012
BDP Akdeniz Belediyesinin düzenlediği Alevi Çalıştayı. 
(Öztürk Türkdoğan)

218 16.06.2012
Halkevleri Genel Merkezin 22. Olağan Genel Kurulu. 
(Emrah Şeyhanlıoğlu)

219 22.06.2012
Göktan Göktaş ile görüşme. Konu: Homofobi Belgesel 
çekimi. (Öztürk Türkdoğan)

220 27.06.2012
TBMM’nin düzenlediği, Cezaevlerinde Disiplin ve 
Eşya Bulundurma Yönetmeliklerinde değişiklik konulu 
toplantı. (Sevim Salihoğlu)

221 06.07.2012

İstanbul Politikalar Merkezin düzenlediği denge ve 
denetleme sistemi izleme ve kamuoyu oluşturma 
çalışmaları bilgilendirme ve planlama toplantısı. (Şenel 
Karataş)

222 09.07.2012
IPS İletişim Vakfı / Bianet’in İstanbul’da Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde düzenlediği Okuldan Haber Odasına 
programına eğitimci olarak katılım. (Öztürk Türkdoğan)

223 19.07.2012 78’liler Federasyonu ile görüşme. (MYK Üyeleri)

224 19.07.2012
CHP Milletvekili Melda Onur ile Cezaevleri konulu 
toplantı. (Sevim Salihoğlu)

225 27.07.2012
Roboski aileleri ile görüşme. (Selam Göngör, Emrah 
Şeyhanlıoğlu, İsmail Boyraz ve Ali Özkan)

226 03.09.2012
Kalkınma Bakanlığı’nın düzenlediği, Onuncu Kalkınma 
Planı Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu 
toplantısı. (Sevim Salihoğlu)

227 09.09.2012
Devrimci 78’lilerin “12 Eylül Müzesinde “İnsan Hakları 
Derneği Kayıpları” konulu söyleşi. (Sevim Salihoğlu)

228 10.09.2012
Çalışma Bakanlığı “Mobbing” konul toplantı. (Sevim 
Salihoğlu)
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229 19.09.2012
Devrimci 78’lileri “12 Eylül Müzesi”nde, kayıplarla ilgili 
söyleşi. (Öztürk Türkdoğan) 

230 20.09.2012
Musa Anter Basın Şehitlerini Anma ve Ödül Töreni. 
(Öztürk Türkdoğan)

231 27.09.2012
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Burcu 
Balıktaş ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)

232 28.09.2012
Gündem Çocuk! Çocuk Hakları Merkezinin düzenlediği 
toplantı. (Sevim Salihoğlu)

233 09.10.2012
Karadeniz Cezaevleri çalışmaları. (Sevim Salihoğlu, 
Serdar Çelebi, Muhterem Süer ve Gençağa Karafazlı)

234 10.10.2012
Rize Vali Yardımcısı Bahattin Alp ile görüşme. ((Sevim 
Salihoğlu, Serdar Çelebi ve Gençağa Karafazlı)

235 14.10.2012
BDP Genel Merkez 2. Olağanüstü Kongresi. (MYK 
Üyeleri)

236 29.10.2012 29 Ekim Geçit törenine katılım. ( Öztürk Türkdoğan)

237 29.10.2012
Çankaya Köşkü 29 Ekim Resepsiyonuna katılım. 
(Öztürkdoğan)

238 30.10.2012
Barış Anneleri ve TUHADFED ile görüşme. (Sevim 
Salihoğlu)

239 31.10.2012
Kalkınma Bakanlığın düzenlediği Göç İhtisas Komisyonu 
toplantısı. (Sevim Salihoğlu)

240 04.11.2012
Hak-Par 5. Büyük Olağan Kongresi. (Emrah 
Şeyhanlıoğlu) 

241 10.11.2012 Halkların Demokrasi Kongresi. (MYK)
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FIDH İLE İLİŞKİLER

Derneğimiz 12 yıldır kısa adı FIDH olan ve dünyada 164 ülkenden 
üyesi bulunan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu’nun üyesi-
dir. Üyelik tarihinden bu yana Derneğimizin Federasyon Yönetim 
Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı düzeyinde temsil edilmektedir. 

FIDH, Türkiye’nin insan hakları sorunları ile ilgili olarak birçok 
kez Türkiye’ye heyetler göndermiş, gerek insan hakları kuruluşları 
ile ve gerekse Devlet yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. 
Diyarbakır’da sürmekte olan KCK ana davası ve İstanbul’da devam 
etmekte olan Pınar SELEK davası ve avukatlar davası FIDH’in göz-
lemci göndererek yakından izlediği davalardandır. Türkiye’deki İn-
san hakları savunucularının desteklenmesi ve korunması konusunda 
da hem Türkiye yetkilileri nezdinde ve hem de uluslararası kurum 
ve kuruluşlar nezdinde birçok kez ciddi girişimlerde bulunmuştur. 

Derneğimiz ve FIDH’in ortak çabası ile Haziran 2012 de insan hak-
ları savunucularının durumu ve karşılaştıkları sorunları içeren bir 
“Türkiye Raporu” hazırlandı, bu rapor Türkiye’de ve Brüksel’de eş 
zamanlı olarak kamuoyuna duyuruldu. Raporun Türkçe, İngilizce 
ve Fransızca hali internet sitemizde mevcuttur. Bu rapor genel baş-
kan yardımcımız Muharrem Erbey’in fotoğrafı kapak yapılarak tüm 
dünyaya dağıtılmıştır.
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AVRUPA-AKDENİZ İNSAN HAKLARI AĞI 
(EMHRN) İLE İLİŞKİLER

Avrupa ve Akdeniz bölgesinden 30’dan fazla ülkeden insan hakla-
rı savunucuları ve örgütlerinin üyesi olduğu Avrupa Akdeniz İnsan 
Hakları Ağı’na (EMHRN) kurulduğu 1997 yılında katılan İnsan 
Hakları Derneği EMHRN’nin genel kurulları sonucu oluşan birçok 
yönetim kurulunda temsil edilmiştir. Derneğimiz Genel Sekreteri 
M. Emrah Şeyhanlıoğlu 2008-2012 yılları arası EMHRN Yönetim 
Kurulu üyeliğini yürütmüştür. 2012 yılının Haziran ayında yapılan 
9. Genel Kurul’da derneğimiz adına Osman İşçi yönetim kurulu 
üyeliğine aday gösterilmiş ve yönetim kuruluna seçilmiştir. Ayrıca 
derneğimiz Genel Sekreteri M. Emrah Şeyhanlıoğlu EMHRN Ge-
nel Kurulu’nun önerisi üzerine onursal üyeliğe seçilmiştir.

EMHRN ile doğrudan temas kurulması neticesinde, 2010-2012 yıl-
ları arasında yapılan her yönetim kurulunun ardından uluslararası 
kamuoyuna açıkladığı sonuç bildirgelerinde derneğimiz yönetici ve 
üyeleri üzerindeki baskılar kınanmış ve bu baskıların son bulması 
için çağrılar yapılmıştır. Yine derneğimiz üye ve yöneticileri hak-
kında gözaltı ve tutuklamalarda EMHRN ayrıca açıklama yapmış 
ve be şekilde derneğimiz üzerindeki baskılardan uluslararası kamu-
oyunun haberdar edilmesi noktasında önemli rol oynamıştır.

EMHRN, Yönetim Kurulu üyesi Osman İşçi’nin tutuklanmasının 
ardından Osman İşçi’nin serbest bırakılması için çeşitli kampan-
yalar düzenlemiş, uluslararası resmi ve sivil kuruluşlar nezdinde 
Osman İşçi’nin serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuştur. 
Derneğimiz, EMHRN’nin Türkiye’de görünür olması konusun-
da birçok faaliyet yürütmüştür. İHD ve EMHRN’nin ortak çalış-
maları neticesinde Türkiye’de bulunan bazı insan hakları örgütleri 
EMHRN üyeliği için başvurmuş ve 2012 yılında Helsinki Yurttaşlar 
Derneği EMHRN’nin üyeliğine kabul edilmiştir.
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İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU
2011 – 2012 FAALİYET RAPORU-ÖZET

İnsan hakları Derneği’nin Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Uluslara-
rası Af Örgütü ile birlikte yönetim kurulunda olduğu 2005 yılında 
oluşturulan İnsan hakları Ortak Platformu (İHOP) çalışmaları 2011 
ve 2012 yılında da sürdürülmüş ve insan hakları alanında etkili ol-
maya gayret göstermiştir. BU faaliyetlerin özetleri aşağıda sunul-
muştur:

İnsan Hakları Kütüphanesi:

Uluslararası insan hakları mekanizmalarının insan hakları norm ve 
standartlarını geliştiren çalışmaları, Türkiye’nin uluslar arası insan 
hakları sözleşmelerinin uygulanması ile ilgili insan hakları meka-
nizmalarının yaptığı değerlendirme ve tavsiyeler, uluslar arası insan 
hakları örgütlerinin yayınları Türkçeye çevrilmeye devam etmiştir. 
Çeviriler İHOP web sitesine aktarılmıştır. Bkz. www.ihop.org.tr

Ortak Çalışma Alanlarının Genişletilmesi

Gerek çalışma grupları aracılığı ile gerek daha yapılı ağlar yoluyla 
İHOP, insan hakları hareketinin birlikte çalışma, paylaşma, daya-
nışma ve savunuculuk faaliyetlerini güçlendirme çabalarına devam 
etmiştir. Bu kapsamda Ankara bazlı İnsan Hakları Savunucularının 
Korunması Çalışma Grubu oluşturulmuş, bu çalışma içinde raporlar 
üretilmiş ve bu raporlar Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletlerin 
ilgili birimleri ile paylaşılmıştır. Çalışma Grubunun devamı öngö-
rülmektedir.

İHD, HYD, Af Örgütü, Mülteci-Der, İnsan Hakları Gündemi Der-
neği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği ve  Mazlumder’in 2009 
yılında oluşturduğu Mülteci Hakları Koordinasyonunun çalışmaları 
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desteklenmiştir.  2011 ve 2012 yıllarında mülteci haklarını düzenle-
yen Yasa Tasarısı üzerinde çalışmış ve bu yasa tasarısına ilişkin or-
tak görüşlerini yasama süreci içinde gerek İçişleri Bakanlığı, gerek 
TBMM yasama komisyonlarında etkili bir biçimde savunmuştur. 
Mülteci Hakları Koordinasyonu çalışmalarına devam etmektedir. 
2012 yılında Suriye’deki iç çatışmalardan etkilenen ve Türkiye’ye 
gelen sığınmacılar konusunda da çalışmalar yürütmüştür. MHK’nin 
çalışmaları için bkz www.multecihaklari.org

Çocuk hakları alanında başta Ankara Çocuk hakları Platformu üye-
leri olmak üzere konu ile ilgili tarafları bir araya getiren çalışma-
lar Çocuklar İçin Adalet: Bir Paradigma Değişikliği başlığı altında 
yürütülmüş ve Hollanda Büyükelçiliğinin insan hakları fonundan 
yararlanarak etkili bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsa-
mında Çocuk Adalet sisteminin yönetilmesine ilişkin araştırmalar 
desteklenmiş ve araştırma sonuçları ilgili kamu idaresi ve çocuk 
hakları ve insan hakları örgütleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca uluslar 
arası uzmanların da katılımı ile Çocuk Hakları Temelli Program-
lama El Kitabı üretilerek kamu idaresinin çocuklara yönelik prog-
ramlarını etkilemeye yönelik bir bakış açısı yaygınlaştırılmaya ça-
lışılmıştır. 

Kadınlara Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması için özellikle 
İHD’nin Avrupa Birliği Destekli projesinin yürütülmesine kat-
kıda bulunularak İzmir, Van, Ş.Urfa, Trabzon, Mersin, Adana ve 
Ankara’yı kapsayan “yargının kadına karşı şiddeti ortadan kaldırma 
yükümlülüğünün izlenmesi” çalışmaları yürütülmüş ve bu çalış-
maların sonuçları kamuoyuyla paylaşılmıştır. Çalışmada özellikle 
söz konusu illerde insan hakları örgütleri ve kadın hakları örgütleri 
arasında ortak çalışma ve paylaşma alanının güçlendirilmesi hedef-
lenmiştir.

Öncelikli çalışma alanı olarak belirlenen ayrımcılıkla mücadele ko-
nusunda 2009 yılında başlatılan çalışmalar devam ettirilmiş, ayrım-
cılığın haritalanması yoluyla kamu idaresinin yükümlülüklerinin 
izlenmesi ve yeni mücadele yöntemlerinin ortaya çıkarılması için 
Van, İzmir, İstanbul, Antakya ve Ankara’da tartışma ve çalışma top-
lantıları düzenlenmiştir. İHD, HYD ve Af Örgütü üyelerinin etkin 
olarak katıldığı bu çalışmalar devam ettirilecektir.
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Özel Raporlar

Düzenli olarak bir araya gelen İHOP Yönetim Kurulu’nun belirledi-
ği alanlarda özel raporlama çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışma-
lar aşağıda sıralanmıştır:

1. Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Mevzuat ve Yargı Gözlem Raporu”

2. KCK Davası Yargı Gözlem Raporu

3. Türkiye’de Irk Ayrımcılığı Mevzuatı Raporu

4. Yazılı Basılı Medyada Irk Ayrımcılığı Araştırma Raporu

5. Festus Okey Davası Gözlem Raporu

Bu raporlar dışında İnsan Hakları İzleme Bülteni, Ve İnsan hakları 
için Diyalog Dergisi de yayınlanmaya devam etti.

Projeler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasının İz-
lenmesi

İnsan Hakları Ortak Platformu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi için  2012 yılında yeni bir 
çalışma başlattı. İnsan Hakları Ortak Platformu üye örgütlerinin 
bu programı başlatmaktaki temel hedefi, Türkiye’de Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi Kararlarının uygulanmasının, insan hakları 
savunucuları ve örgütleri tarafından etkili bir biçimde izlenmesini 
sağlamak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye’de tam olarak uygulanma-
sı sürecini etkilemek ve bu alanda şeffaflığın sağlanmasına katkıda 
bulunmaktır.

Bu çalışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye http://aihmiz.org.tr/ adresinden 
ulaşılabilir.
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ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ 
KOALİSYONU

Uluslar arası Ceza Mahkemesi Koalisyonu’nun kurucusu olan İHD, 
2010-2012 yıllarında üyeliğe devam etmiş ve koalisyonun sözcülü-
ğünü Genel Başkan Öztürk Türkdoğan yürütmüştür. 

Bu dönem içerisinde koalisyonun üye sayısı 22’ye çıkmış olup, 
Mersin ve Şırnak Baroları da koalisyona dahil olmuştur. 

Koalisyon faaliyetlerini basın açıklamaları, toplantılar ve lobi ziya-
retleri biçiminde devam ettirmektedir. Bu dönem içerisinde 12 Şu-
bat çocuk askerlerin kullanımının durdurulması günü ve 17 Haziran 
Uluslar arası Adalet Günü nedeni ile basın açıklamaları yapılmıştır. 
Koalisyona üye kurumlar 25 Mart 2011 günü Başbakana, Dışişle-
ri Bakanına ve Adalet Bakanına mektup göndererek Türkiye’nin 
UCM’nin yargı yetkisini tanımaya davet etmiştir. 

Koalisyon adına Öztürk Türkdoğan ve Günal Kurşun Mayıs 
2012’de Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’nde üniversite İnsan Hak-
ları Topluluğu’nun organizasyonu ile Kıbrıs’taki yargıçlarında ka-
tıldığı geniş katılımlı bir toplantı ile toplantıda UCM’yi tanıtmış-
lardır. Bunun dışında Şubat 2011’de İstanbul’da İstanbul’daki sivil 
toplum örgütlerine koalisyon bilgilendirme toplantısı yapılmış ve 
UCM hakkında bilgi verilmiştir. 

UCM faaliyetleri İHOP’un desteği ile devam ettirilmektedir. 
İHD’nin kayıplar ve toplu mezarlarla ilgili yürütmüş olduğu faali-
yetlerde Türkiye’nin UCM’nin yargı yetkisini tanıması konusu sık 
sık gündeme getirilmektedir. 
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MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU

Mülteci Hakları Koordinasyonu, HYD, İHD, İHGD, Mülteci-Der 
ve UAÖ’nın katılım ile faaliyetyerini sürdürmektedir.

Koordinasyon, 24 Şubat 2012 tarihinde mülteci ve sığınmacıların 
sağlık hizmeti alması için SGK mevzuatında gerekli düzenlemele-
rin yapılması, 21 Mart 2012 tarihinde göçmen ve sığınmacı çocuk-
ların misafirhane diye tabir edilen alıkonma yerlerine kapatılma-
ması hakkında, 20 Haziran 2012 tarihinde Dünya mülteciler günü 
nedeniyle, 8 Ekim 2012 tarihinde Kıbrıs’ta mültecilere ve insan 
hakları savunucularına yönelik polis şiddetini kınama için ortak ba-
sın açıklamaları yapılmıştır.

Koordinasyon, Yabancılar yasa tasarısı hakkında ayrıntılı bir çalış-
ma yapmış, bu çalışmasını TBMM İçişleri Komisyonunua sunmuş-
tur.

Koordinasyon, Suriyeli sığınmacıların durumu ile ilgili olarak 
Hatay’da kampların bulunduğu bölgeye gitmiş, ancak inceleme 
yapmalarına izin verilmediğinden ötürü orada basın açıklaması 
yapmıştır.
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İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI AĞI

İnsan hakları savunucuları bireysel ya da başkalarıyla birlikte insan 
hakları için mücadele eden kişilerdir. İnsan Hakları Savunucuları 
Bildirgesi “insan haklarına, insanların ve kişilerin temel özgürlük-
lerine yönelik bütün ihlallerin fiilen ortadan kaldırılmasına katkıda 
bulunan kişiler, gruplar ve derneklerden” söz etmektedir. İnsan hak-
ları savunucuları insan haklarıyla ilgili herhangi bir meseleyi ele ala-
bilirler; işkence, keyfi tutuklama, yargısız infaz vs gibi.  Türkiye’de 
insan hakları savunucularının çalışmaları birçok güçlüğü de içinde 
barındırmaktadır. İnsan hak ve özgürlüklerini koruma ve geliştirme 
devletlerin sorumluluğunda olmasına rağmen, devletler tarafından 
ihlal edilen hakların savunuculuğunu yapan kişiler birçok baskıyla 
karşılaşmaktadır. Devlet tarafından savunuculara karşı geliştirilen 
politikalar sonucunda, savunucuların tutuklanmasına, gözaltına 
alınmasına sıklıkla başvurulmakta, savunucular tehditler almakta-
dırlar.

İnsan hakları savunucularının haklarını savunma mücadelesini güç-
lendirmek içi STK’lar arasında bir ağ kurulmasını öngören faaliyet 
için öncelikle hak alanında mücadele eden örgütlerle bire bir görüş-
meler ve ziyaretler gerçekleştirilmiş, bu çalışmanın öneminden ve 
amacından söz edilmiştir. Özellikle Pembe Hayat, Mazlumder, Af 
Örgütü, Kaos GL ve HYD ile daha sıklıkla iletişim halinde olun-
muştur. Daha sonra genel bir davet üzerine bir araya gelinmiştir. 
Toplantı yanında online olarak ve telefonla görüşmeler ve haberleş-
me sistematik olarak sürdürülmüştür. Birlikte hareket etme ve birbi-
rini haberdar etme anlamında oldukça destekleyici olan bu ağın bi-
leşenleri Pembe Hayat, Kaos GL, İHGD, İHD, Mazlumder, İHAD, 
Kadın Dayanışma Vakfı, TİHV, UAÖ, Sosyal Değişim Derneği’dir. 
Tutuklulukları devam eden insan hakları savunucularından Muhar-
rem Erbey, Filiz Kalaycı, Vetha Aydın ve Gençağa Karafazlı’nın du-
ruşmalarında gözlemci olarak katılım göstermeleri için ağ çalışması 
içinde yer alan örgütlere çağrı yapılmıştır. Örgütler ağ çalışması 
içinde birlikte hareket ederek Filiz Kalaycı ve Muharrem Erbey’in 
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duruşmalarının izlenmesine katılım göstermiştir. 

Ağ İHOP’un da içinde yer aldığı daha geniş, etkili ve aktif bir dü-
zene kavuşmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Pembe Hayat 
Derneği aktivistlerinin 3 Mayıs 2011 tarihindeki duruşmasına top-
luca iştirak edilmiştir.  

16.12.2011’de, AB Delegasyonu yetkilisi, AB Türkiye Delegas-
yonunun insan hakları savunucularıyla ilgili çalışmalarında,  AB, 
insan hakları savunucuları konusunda yerel strateji geliştirmeye 
çalışıldığını, hak örgütleriyle 5 ya da 6 ay önce yapılan toplantı-
da çıkan sonucu geliştirmek için çalışıldığını ve bunun için insan 
hakları örgütleriyle birlikte çalışmayı öngördüğünü belirtmiştir. Bu 
kapsamda, iki ya da üç aylık bir planlama süreci öngörülmüş oldu-
ğunu öğrendik. AB’nin bu konuda yaptığı çalışmaları anlatan yetkili 
kişi, bu çalışmaları şöyle özetlemiştir, bahsedilen çalışmalarda:

İnsan hakları savunucularının durumunu takip etmek

İnsan hakları savunucuklarının durumuyla ilgili olarak yetkililerle 
görüşmek (bu konuda sadece İlerleme Raporları ile sınırlı kalınmı-
yor; ancak takip edilen her davada sonuç alındığını söylemek müm-
kün değil. Bakanlıklarla doğrudan ilişki var; görüşmek mümkün 
oluyor, ama mahkemelere de gidilebiliyor.)

Uluslararası kuruluşların stratejilerini takip etmek. 

-3 yılda bir “Peer Review” çalışması yapılıyor. 

-Zor durumdaki insan hakları savunucularına yardım etmek (henüz 
deneme niteliğinde; şimdiye kadar tek bir kişiye yardım sağlandı).

Delegasyon yetkilisi, insan hakları savunucularıyla ilgili durumun 
siyasi kriter meselesi olduğunu; AB’nin kimi vakalardan bilgili ol-
duğunu, ancak bilgisinin olmadığı vakalar da olabileceğini söyledi. 
Bunun için, sorun yaşayan insan hakları savunucularıyla ilgili ola-
rak sürekli iletişim halinde bulunmayı önerdi. AB’ye bilgi yolla-
nabileceğini ve AB’den bilgi talep edilebileceğini söyledi. Ayrıca, 
durumun aciliyet arz ettiğini ve bu nedenle daha aktif, daha yapısal 
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bir ilişki kurulmasını önerdi. 

Bu görüşme sonrasında İnsan Hakları Ağ’ı üyeleri zaman zaman AB 
yetkililerinin daveti üzerine bir araya gelerek savunucuların durum-
ları ve yapılabilecekler konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İnsan Hakları Savunucuları Ağı, İnsan Hakları savunucularının 
davalarını izleyerek, faaliyetleri sırasında gözaltına alınan, tutuk-
lanan, kaba ve onur kırıcı muameleye uğrayan savunuculara BM 
insan hakları savunucularının korunması bildirgesi temelinde des-
tek vermeye ve bu kişilere nasıl davranılması gerektiği konusundaki 
devlet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konularında çalışmalar 
yapmaya devam etmektedir.

TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ 
KORUNMASI SORUNU

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI ÇALIŞMA GRUBU

Türkiye Cumhuriyeti Devleti insan haklarına dayalı olmayan ide-
olojik bir ulus devlet yapısına sahiptir. Bu devlet, AB tam üyelik 
sürecinde Kopenhag siyasîkriterlerinin rehberliğinde kendisini de-
mokratikleştirmeye çalışmaktadır. Cumhuriyetin demokratikleşti-
rilmesi çabaları, insan hakları savunucuları açısından çok ağır be-
deller ödenen bir süreç olmuştur. Türkiye uzun yıllar, insan hakları 
savunucularına yönelik baskıların, saldırıların en yoğun yaşandığı 
ülkelerin başında yer almıştır. İnsan hakları alanında mücadele yü-
rüten çok sayıda kişi yargılanmış, mahkûm edilmiş, saldırıya uğra-
mış, yaşamını yitirmiştir. Bu alanda faaliyet yürüten dernekler aran-
mış, kapatılmış, telefonları dinlenmiş, çalışmaları engellenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 12 Eylül 1980’de yapılan askeri 
darbe sonucu hazırlanmış bir anayasadır. Bu anayasa, bir bütün ola-
rak cezasızlık politikasını benimsemiştir. Demokratikleşme çabala-
rı, cezasızlık politikasını tam olarak ortadan kaldıramamıştır. Ceza-
sızlık politikası Türkiye’de bir kültür haline almıştır. Bu kültürle baş 
etmek için çok fazla çaba sarf etmek gerekir. 
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1986 yılında kurulan İHD’nin insan haklarını bütün olarak gören 
yaklaşımı ve hak ihlallerine karşı vermiş olduğu mücadele İHD’yi 
hedef haline getirmiştir. Militarist devlet politikası İHD gibi insan 
hakları örgütlerini ve savunucuları her zaman tehlikeli birer iç düş-
man olarak algılamıştır. Bu algılama süreci AB süreciyle birlikte de-
ğişmeye başlamıştır. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
insan haklarına güvenlik karakterli bakış açısıyla yaklaşıldığı için, 
kimi kurumlar insan hakları savunucularını güvenliği tehdit eden 
birer unsur olarak algılamaya devam etmektedir. 1998 yılında, Tür-
kiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan 
Andıç Belgesi ve Güçlü Eylem Planı İHD’nin kapatılması gereken 
bir iç düşman unsuru olduğunu ortaya koymuştur. Bu belge 2000 
yılında Genel Kurmay tarafından resmen kabul edilmiştir.1

Cezasızlık politikasının yanı sıra, hükümetin insan hakları politi-
kasına da bakmak gerekir. Türkiye, BM İnsan Hakları Savunucula-
rının Korunması Bildirgesi’ni 2004 yılında kabul etmiş ve İçişleri 
Bakanlığının 2004/139 sayılı genelgesi ile tüm il emniyet müdür-
lüklerine bildirmiştir. Ancak bugüne değin bu bildirgenin uygulan-
dığına tanık olmadık. Hükümet, uluslararası belgeleri tanımakta, 
ancak uygulamada gereğini yerine getirmemektedir.

Devlet yönetiminde hala askeri ve sivil bürokrasi oldukça güçlüdür. 
Bu kesim resmi devlet ideolojisini savunmada direnç göstermekte-
dir. Hükümetlerin değişim politikalarına direnmektedir. Türkiye’de 
adli kolluk olmadığından bu görevi emniyet müdürlükleri yapmak-
tadır. Emniyet müdürlükleri tarafından hazırlanan soruşturmalar bir 
fezleke ile cumhuriyet savcılıklarına iletilmekte, savcılar da bu fez-
lekeyle kişilere dava açmaktadırlar. Çok sayıda insan hakları savu-
nucusu hakkında ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve yasaklanması 
nedeniyle açılan davalar bu şekilde açılmaktadır.2

1 Bu belge nedeniyle, İHD Genel Başkanı Akın Birdal hedef haline getirilmiş ve 12 Mayıs 1998’de 
İHD Genel Merkezi’nde silahlı saldırıya uğramıştır. Andıç Belgesi ve Güçlü Eylem Planı belge-
leriyle ilgili olarak 2009 yılında yeniden suç duyurunda bulunulmuş, ancak herhangi bir işlem 
yapılmadığından konu AİHM’e taşınmıştır. Bu durum, insan hakları savunucularına karşı suç 
işleyenlerle ilgili cezasızlık politikasının devam ettiğini göstermektedir.
2 Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nin zorlaması ve tertibiyle İHD yöneti-
cileri Avukat Hasan Anlar, Avukat Filiz Kalaycı, Avukat Halil İbrahim Vargün ve Avukat Murat 
Vargün hakkında devam eden dava bu şekilde açılmıştır. Bu davada Filiz Kalaycı 2009 yılında 
yaklaşık 8 ay tutuklu kalmıştır. Dolayısıyla emniyet müdürlüklerinin insan hakları savunucuları-
na bakış açısında olumlu bir gelişme gözlemlenmemiştir.
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İnsan haklarına savunucularına karşı açılan soruşturma ve davaların 
büyük çoğunluğu özel yetkili savcılıklar tarafından açılmış ve özel 
yetkili ağır ceza mahkemelerinde devam etmektedir. Türkiye’de si-
vil yargı özel yetkili ve görevli ağır ceza mahkemeleri ve savcılık-
larının bulunması nedeniyle ikiye ayrılmıştır. Bu tip özel yargılama 
sisteminin demokratik hukuk devletlerinde olmaması gerekir. Bu tip 
özel yargılama sistemleri devletin resmi tutumlarının dışında dav-
ranan sivil toplumu da baskı altına almak için sık sık kullanılmak-
tadır. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğinin, 10-14 Ekim 
2011 tarihlerinde Türkiye ziyaretini müteakiben hazırladığı ve 10 
Ocak 2012 günü açıkladığı “Türkiye’de Adalet Yönetimi ve İnsan 
Haklarının Korunması” raporunda özel yetkili ağır ceza mahkeme-
lerine gerek bulunmadığı ve kapatılması gerektiği açıkça yer al-
maktadır.3 Anayasanın 90. maddesi temel hak ve özgürlüklerle ilgili 
uluslararası sözleşmelerin kanunlarla çelişmesi halinde uluslararası 
sözleşmelerin öncelikle uygulanacağına belirtse de, bu kural Türki-
ye’deki savcılıklar ve mahkemeler tarafından uygulanmamaktadır. 
Bu durum, Türkiye yargısının tarafsız ve bağımsız olmamasından 
kaynaklanmaktadır.

İnsan hakları savunucularına sık sık dava açılması ve bu davalarda 
cezalar verilmesi nedeniyle başka ülkelere sığınmak zorunda kal-
mışlardır.4

Türkiye’de düşünceyi ifade etme özgürlüğü kısıtlanmakta ve sı-
nırlandırılmaktadır. Bu nedenle, insan hakları savunucularına kar-
şı, farklı düşünceleri eylemli bir şekilde dile getirmeleri nedeniyle 
davalar açılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Ceza Mevzuatı şiddete 
başvuran ile başvurmayan arasında herhangi bir ayrım yapmamıştır. 

3 İHD Genel Başkan Yardımcısı Avukat Muharrem Erbey, Diyarbakır Şube yöneticileri RosaErde-
de ve Arslan Özdemir’e karşı açılan davayı bu kapsamda örnek verebiliriz. Bu davada özel yetkili 
savcı ve hâkimler insan hakları savunucularının Türkiye’deki ihlalleri AB’ye üye ülkelerde dile ge-
tirmelerini ‘Türkiye’nin şikâyet edilmesi’ biçimde bir suç gibi algılamışlardır. Başta, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi olmak üzere, BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi gibi 
belgeleri görmezden gelmişlerdir. Bir başka olayda, İHD Onur Kurulu Üyesi Yüksel Mutlu’nun 
İHD ve Türkiye Barış Meclisi adına yapmış olduğu çalışmalar suçlama konusu yapılabilmiştir. Bir 
başka örnekte de, İHD Rize Şube eski yöneticisi GençağaKarafazlı’nın gazetecilik ve savunuculuk 
faaliyetleri çete kapsamına alınmış; Gençağa haksız yere 410 gün tutuklu kalmıştır.
4 İHD Adana Şubesi eski başkanı ve eski MYK üyesi Ethem Açıkalın ve İHD Adana Şubesi eski 
yöneticisi Mustafa Bağçiçek haklarında açılan çok sayıda dava ve verilen cezalar nedeniyle İsviçre 
devletine sığınmak zorunda kalmışlardır.
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Türk Ceza Kanunu’nun 134, 214, 215, 216, 217, 218, 220/6-7-8, 
222, 226, 277, 285, 288, 300, 301, 305, 314/3, 318 ve 341. mad-
deleri, Terörle Mücadele Kanunu, Kabahatler Kanunu, 2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Muhalefet Kanunu, Siyasi Par-
tiler Kanunu, Sendikalar Kanunu, Dernekler Kanunu ve Atatürk’ü 
Koruma Kanunu’nda çok önemli yasaklayıcı ve cezalandırıcı hü-
kümler bulunmaktadır. 2005 yılı ile birlikte uygulamaya yeni ko-
yulan yeni Türk Ceza Kanunu’nun 220/6 ve 7. Fıkraları ile 314/3. 
Fıkrası ve 2006 yılında değiştirilen Terörle Mücadele Kanunu’nun 
2. maddesinde yasadışı örgüt üyesi olmadığı halde yasadışı örgütün 
amacına uygun eylemlerde bulunanların yasadışı örgüt üyesi gibi 
cezalandırılacağına dair hükümler getirilmiştir. Bu suçlarda şiddete 
başvurup başvurmama kriteri aranmamaktadır.5

Türkiye Ceza Mevzuatı’nda ve Ceza Usul Yasası’nda da kişi özgür-
lüğü hakkına aykırı düzenlemeler bulunmaktadır. Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun 100. maddesinde kişilerin rahatlıkla tutuklu yargılan-
malarını sağlayıcı hükümler bulunmaktadır. Bu nedenle insan hak-
ları savunucuları rahatlıkla tutuklanabilmektedirler. Avrupa Konseyi 
İnsan Hakları Komiserliğinin, 10-14 Ekim 2011 tarihlerinde Türkiye 
ziyaretini müteakiben hazırladığı ve 10 Ocak 2012 günü açıkladığı 
“Türkiye’de Adalet Yönetimi ve İnsan Haklarının Korunması” rapo-
runda CMK’nın 100. maddesinin değiştirilmesine dair somut açıkla-
malar bulunmaktadır. Tutuklu yargılama biçimi insan hakları savunu-
cuları açısından yargı yolu ile baskı politikasının tipik bir örneğidir.

Özellikle ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller ve 
kısıtlamalar ve kişi özgürlüğü hakkının güvence altında olmaması, 
farklı alanlarda örgütlenmek ve düşüncelerini ifade etmek isteyen 

5 Eylül 2011’de gözaltına alınıp tutuklanan İHD Şanlıurfa Şube Başkanı Cemal Babaoğlu ve Şube 
yöneticisi Müslim Kına’ya Terörle Mücadele Kanununun 7/2. Maddesine muhalefetten; yani yasa-
dışı örgüt propagandası yapmaktan dolayı dava açılmıştır. Oysaki İHD yöneticileri Mart 2011’de 
Şanlıurfa’da BDP tarafından kurulan Barış Çadırını ziyaret etmiş ve çeşitli insan hakları konu-
larında görüşlerini ifade etmişlerdir. İHD Çanakkale Şube yöneticileri Kenan Döner ve Hayret-
tin Pişkin hakkında 1 Eylül 2007 tarihinde Çanakkale’de Dünya Barış Günü etkinliği yapmaları 
nedeniyle açılan davada 2911 Sayılı Kanuna muhalefetten bir yıl altı ay hapis cezası verilmiş, bu 
cezalar ertelenmiştir. Dava Yargıtay’da devam etmektedir. Dernekler Yasası’na aykırı faaliyet gös-
termekten dolayı da İHD Mersin Şubesi’ne 2007 yılında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan kapatma davası açılmıştır. Dava 26 Şubat 2009 tarihinde sonuçlanmış ve talep reddedilmiştir. 
Ancak savcılık temyiz ettiğinden yargılanma Yargıtay’da devam etmektedir. İHD İstanbul şube 
hakkındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi ise birkaç yıldır devam etmektedir.
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insan hakları savunucuları üzerinde yoğun baskılara yol açmakta-
dır. Bu kapsamda, özellikle LGBTT haklarını savunan bireyler veya 
gruplar ile vicdani ret hakkını savunan birey ve gruplar yasal ve 
idari baskılara ve kötü muameleye maruz kalmaktadır. Bu gruplar, 
ayrıca, devlet politikalarıyla beslenen ve medyada ve toplumda yay-
gın olarak görülen nefret söyleminin hedefi halindedir.6

Anayasa’da ve çeşitli kanunlarda yer alan “genel ahlak” kavramı te-
mel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamalara temel oluşturmaktadır. 
Gerek yasalarda gerek yargı içtihatlarında “genel ahlak”ın somut bir 
tanımı yapılmamıştır. Yasal boşluğun getirdiği uygulamanın takdir 
yetkisi alanının genişlemesi, genel ahlaka ilişkin düzenlemelerin 
LGBT bireyler aleyhine yorumlanması sonucunu doğurabilmekte-
dir. Düzenlemelerdeki bu boşluklar somut olayda ahlaka aykırılık 
olup olmadığının tespitini uygulamaya bırakmaktadır. Eşcinsel, bi-
seksüel ve trans bireylere yönelik ayrımcılığın yasalarda açık bir 
biçimde engellenmemesi ile “ahlakın” somut tanımının yasalarda 
yapılmamış olması bir arada düşünüldüğünde, eşcinsel, biseksüel, 
ve trans varoluşun uygulama tarafından, toplumsal normlardan ve 
bakış açısından hareketle, ahlaka aykırılık olarak kabul edilmesi 
tehlikesi doğmaktadır. Nitekim İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da 
kurulan LGBT derneklerinin kapatılması için dernekler masası ta-
rafından Türk Medeni Kanunu’nun 56. maddesine dayanarak “Ka-
nuna ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz” gerekçesiyle savcılığa 
başvurulmuştur. 7

Türkiye’de insan hakları savunucularının korunmasında STK – 
Kamu İdaresi diyalogu yeterince etkili değildir. 2007-2011 yılları 
arasında hükümette görevli insan haklarından sorumlu bakanla in-
san hakları örgütleri ortak bir toplantı yapamamıştır. Yeni Hükü-
metle insan hakları örgütlerinin temsilcileri bir şimdilik sadece bir 
kez tanışma ve nezaket için bir araya gelebilmiştir. Kamu idaresinin 
ve hükümetin insan hakları örgütleriyle olan diyalogdaki zayıflık 
insan hakları savunucularının korunmasını güçleştirmektedir. AB 
6 Örneğin, Pembe Hayat Derneği üyesi 3 trans insan hakları savunucusu 25 Ekim 2011 tarihinde 
polise direnme ve polise hakaret suçlarından ceza almıştır. Vicdani ret hakkını savunanlara karşı 
açılan davaların yanı sıra, bu kişilere destek olmak için yapılan basın açıklamaları yargılama ko-
nusu olmaktadır. 
7 Örneğin, İzmir Valiliğinin başvurusu üzerine Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği’nin 
“genel ahlaka ve Türk aile yapısına aykırı olduğu” iddiasıyla kapatma davası açıldı. Dava sonucun-
da mahkeme, kapatma isteğini reddetti.
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yetkilileriyle rahatlıkla görüşen insan hakları savunucuları Türkiye 
Cumhuriyet bakanlarıyla görüşmek için oldukça zorlanmaktadırlar.

İnsan hakları örgütlerinin insan hakları savunucularına düzenli ve 
etkili hukuksal yardım sağlama konusunda kapasiteleri yetersizdir. 
Düzenli dava takibi yapılamamaktadır. Bütün çalışmalar gönüllülük 
temelinde yürütülmektedir. 

Bütün bu açıklamalardan sonra aşağıda belirtilen çeşitli davalar iz-
lenmektedir.

Çeşitli Davalar:

1- İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube baş-
kanı Av. Muharrem Erbey, Diyarbakır Şube yönetici-
leri RosaErdede ve Aslan Özdemir’in tutuklu olarak 
yargılandıkları dava:

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi 2010/444 E, :Bu davanın so-
ruşturması 2007 yılında başlatılmış, İHD yöneticileri iki yıldan faz-
la bir sure telefonları dinlenmiş, teknik takibe alınmışlardır. Rosa ve 
Aslan 14 Nisan 2009 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmış; Muhar-
rem ise 26 Aralık 2009 tarihinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. 
Bu dava ile ilgili olarak İHOP’un raporu bulunmaktadır.  RosaErde-
de 1 Haziran 2012’de serbest bırakılmıştır. 

2- İHD MYK üyeleri Av. Filiz Kalaycı, Av. Hasan Anlar, 
Av. Halil İbrahim Vargün ve Av. Murat Vargün’ün yar-
gılandıkları dava:

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi 2009/309: Ankara Özel Yetkili 
Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi doğrultusunda 12.05.2009 tarihin-
de evleri ve büroları aranan Av. Filiz Kalaycı, Av. Hasan Anlar, Av. 
Halil İbrahim Vargün, Av. Murat Vargün ve Nedim Taş 5237 sayılı 
TCK. 314/2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının 5. maddeleri 
olan “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası 
yapma” suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınmışlar, Avu-
katları bu süreçte talebe rağmen, gözaltı ve arama işleminin hukuki 
gerekçelerine dair yeterli olarak bilgilendirilmemişlerdir. Emniyet 
sürecinde susma hakkı kullanılmasına rağmen, savcılık makamını 
yönlendirici çok sayıda soru sorulmuştur. Savcılık sürecinde bu ko-
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nuya dair itirazlar dikkate alınmamıştır.

Mahkeme ifadesi sonrasında adli kontrol uygulanmak sureti ile di-
ğer sanıklar serbest bırakılmış 15.05.2009 tarihinde Nedim Taş tu-
tuklanmıştır. Ancak Av. Filiz Kalaycı 28.05.2009 tarihinde aynı gün 
başka bir dosyasına vekil olarak görev yaptığı mahkemece itiraz 
üzerine tutuklanmıştır. Bu konudaki itirazlar dikkate alınmamıştır.

Av. Filiz Kalaycı 28.01.2010 tarihli 2. duruşmada tutuksuz yargı-
lanmak üzere serbest bırakılmıştır. Avukat olan sanıklar vekil-mü-
vekkil ilişkileri kapsamında ve özel telefon ile internet üzerinden 
yapılan görüşmelerden dolayı suçlanmaktadır. 

3- İHD Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın ve şube yöneticisi 
Abdullah Gürgen’in yargılandığı dava:

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi: Vetha Aydın ve Abdullah Gür-
gen gözaltına alındılar ve Vetha Aydın 17.02.2012 günü tutuklandı. 
Davanın ilk duruşması 15 Mart 2011 günü Diyarbakır’da yapıldı. 
Vetha Aydın tahliye edildi.

Vetha Aydın’a suç olarak isnat edilen fiillerin tamamı, İHD Siirt 
Şube Başkanlığı görevini yürütmesi sebebiyle katılmış olduğu hak 
savunuculuğu faaliyetlerinden ibarettir. Tüm soruşturma boyun-
ca yapılan telefon dinlemeleri ve diğer teknik takiplerde herhangi 
bir yasa dışı örgütle organik bir bağı tespit edilememiştir. Savcılık 
makamı, yasadışı silahlı örgüt faaliyeti düzenlediğine dair tek bir 
kanıt gösterememiştir. Yine, nerde, nasıl, hangi söz ve fiille örgüt 
propagandası yaptıklarına ilişkin tek bir somut kanıt gösterileme-
miştir. Bu haliyle Vetha Aydın ve Abdullah Gürgen ile ilgili yapılan 
yargılama, somut olgulardan uzak, varsayımlar üzerine kurulu ve 
yalnızca insan hakları savunuculuğu kimliğinden kaynaklı bir dava 
olduğu kanaati oluşmuştur. 

4- İHD Şanlıurfa Şube Başkanı Cemal Babaoğlu, İHD 
Şube yöneticileri Müslüm Kına ve Müslüm Kurt ile 
Şanlıurfa Eğitim Sen şube başkanı Halit Şahin ve diğer 
sendika şube yöneticilerinin yargılandıkları dava:

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi 2011/280 Esas: Bu davanın so-
ruşturması 2011 yılında başlamıştır. İHD yöneticilerinin 23.03.2011 
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tarihinde Şanlıurfa’da BDP tarafından açılan Barış Çadırını ziya-
retlerinden sonra bu ziyaret ile ilgili DİHA muhabirinin çektiği gö-
rüntülerin polisin eline geçmesinden sonra soruşturma açılmıştır. 
30.09.2011 tarihinde gözaltı alınan insan hakları savunucularından 
Cemal Babaoğlu ve Müslim Kına tutuklanmıştır. Temel suçlama ça-
dır ziyareti, çadırda yapılan konuşmadır. İHD yöneticileri hakkında 
TCK 220/6. madde yollamasıyla yasa dışı örgüt üyeliği ve yasadışı 
örgütün propagandasını yapmaktan dava açılmıştır. Yargılamanın 
ilk duruşmasının yapıldığı 09.01.2012 tarihinde tutuklu tüm sanık-
lar tahliye edilmiştir. Dava devam etmektedir. 

5- İHD Onur Kurulu Üyesi yazar ve yayıncı Ragıp 
Zarakolu’nun tutuklu olarak soruşturmasının devam 
ettiği ve henüz davasının açılmadığı Soruşturma:

İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı (2011/2068 Soruş-
turma): Bu soruşturmada Ragıp Zarakolu ile birlikte Profesör Büşra 
Ersanlı da 1 Kasım 2011 günü İstanbul’da tutuklanmıştır. BDP si-
yaset akademisinde örgütsel içerikli ders vermek suçlama konusu 
yapılmıştır. Dava henüz açılmamıştır.

İstanbul’da çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında dü-
zenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 193 (23’ü firari) kişi 
hakkında hazırlanan 2401 sayfalık iddianame tamamlanarak 19 
Mart 2012’de kabul edilmesi amacıyla İstanbul 15. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmişti.

İddianamede 147 tutuklu arasında bulunan Yazar Ragıp Zarakolu 
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmekle”, Prof. Dr. Büşra Er-
sanlı ise “yasadışı örgüt yöneticisi olmakla” suçlanmıştı.

Yazar Ragıp Zarakolu ile birlikte Muhsin Yenisöz, İrfan Hülakü, 
Lütfü Balbal, Ali Geritli, Songül Karatagna, Nahit Onat, Zeynal 
Çelik, Neci Elmas, Burhanettin Toprak, İsmail Zeybek, Evrim Öz-
türk, Yasin Yalçın, Cemalettin Görbegir, Alaattin Güneş, 10 Nisan 
2012’de İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tutuklu ka-
lınan süre, suç vasfının değişme ihtimali ve delil durumu” gerekçe 
gösterilerek tahliye edildi. 

6- İçerisinde İHD yönetici ve üyelerinin de olduğu 36’sı 
tutuklu 41 avukat hakkında yürütülen soruşturma:
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İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı (2011/2196 Soruştur-
ma): Bu soruşturmada 22 Kasım 2011 tarihinde 16’sı İstanbul Ba-
rosu üyesi olmak üzere, Diyarbakır, Van, Hakkâri, Iğdır, Ardahan, 
Kars, İzmir, Bursa, Urfa, Batman Mersin Denizli, Muş, Siirt, Şırnak 
Barolarına üye 41 avukat gözaltına alınmış ve dört gün sonra 26 
Kasım’da 33’ü tutuklanmıştır. Daha sonra 3 avukat daha tutuklana-
rak tutuklu sayısı 36’ya çıkmıştır (Asya Ülker, Aydın Oruç, Bedri 
Kuran, Cemal Demir, Cemo Tüysüz, Davut Uzunköprü, Doğan Er-
baş, Fuat Çoşacak, Hüseyin Çalışçı, Mehmet Bayraktar, Mehmet 
Deniz Büyük, Mehmet Nuri Deniz, Mehmet Sani Kızılkaya, Men-
sur Işık, Mizgin Irgat, Muharrem Şahin, Mehdi Öztüzün, Musta-
fa Eraslan, Osman Çelik, Sebahattin Kaya, Serkan Akbaş, Servet 
Demir, Şakir Demir, Şaize Önder, Veysel Vesek, Yaşar Kaya, Cen-
giz Çiçek, Faik Özgür Erol, Hatice Korkut, İbrahim Bilmez, Ömer 
Güneş, Emran Emekçi, Mehmet Sabir Tas, Mahmut Alınak, Fırat 
Aydınkaya, Mehmet Ayata, Nevzat Anuk, Nezahat Paşa Bayraktar, 
Yalçın Sarıtaş, Ümit Sisligün ve Asrın Hukuk Bürosu sekreteri Se-
bahat Zeynep Arat).

İstanbul Özel Görevli 16. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Nisan 2012 ta-
rihli 892 sahifelik iddianameyi 18 Nisan 2012’de kabul etmiştir. 
Avukatlar KCK üyesi olmakla suçlanmaktadırlar. Suçlamaların te-
melinde Öcalan’ın avukatlığını yapmış olmak vardır. İlk Duruşma 
16-17-18 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 Savunmaya Özgürlük Platformu dava ile ilgili bilgilendirme metni 
hazırlamıştır. Toplantıya bu metin sunulacaktır. Davanın ilk duruş-
ması 16 Temmuz 2012 günü gerçekleşti ve 9 kişi tahliye edildi. 

7- Yazar Temel Demirer’in TCK 3012. maddesinden ötü-
rü yargılandığı dava:

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2008/42 Esas: Yazar Temel De-
mirer, Hrant Dink öldürüldüğünde kısaca “Hrant’ın katili devlettir” 
dediği için Türklüğü aşağılamaktan ötürü yani TCK 301. maddeden 
yargılanmaktadır. Yargılama devam ederken 301. madde değişti. 
Ancak değişikliğe rağmen dönemin Adalet bakanı Mehmet Ali Şa-
hin soruşturma izni vermişti. Dava devam ediyor. 

8- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve bağ-
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lı sendikaların yöneticisi olan Canan Çalağan, Bedri-
ye Yorgun, Güler Elveren, Hatice Beydilli Kahraman, 
Güldane Erdoğan, Evrim Özdemir Oğraş, Belkis Yurt-
sever, Hülya Mendillioğlu, Nurşat Yeşil isimli 9 kadın 
sendikacının tutuklu olarak soruşturmalarının devam 
ettiği soruşturma:

Ankara 250. madde ile yetkili Cumhuriyet başsavcılığı 2009/304 
Soruşturma: KESK’li 15 kadın aktivist 13 Şubat 2012 günü sa-
bah erken saatlerde işyerlerinde ve evlerinde gözaltına alındı. 16. 
02.2012 günü 9 kadın sendikacı tutuklandı. Tutuklananlar ve gözal-
tına alınanlar KESK kadın çalışmalarını yürütüyordu. Kendilerine 
sadece 2009 yılında bir kişinin bilgisayarında çıktığı belirtilen bazı 
yazılarda, kendileriyle ilgili özgeçmiş bilgileri bulunması gerekçe 
gösterilerek, “yasadışı örgüt üyeliği”yle suçlandılar. Savcılık başka-
ca ciddi sayılabilecek hiçbir delil olmadan sadece kanaate göre tu-
tuklanmalarını istedi. Davanın 4 Ekim 2012 tarihli ilk duruşmasında 
6 kadın sendikacı tahliye edildi. Bir sonraki duruşma 13 Aralık 2012 
tarihinde olacaktır.

9- Eskişehir’de görülen 2 vicdani ret davası

a) Vicdani reddini açıkladığı için tutuklanan Enver Aydemir’in 
tutuklanmasını protesto eden ve bunun için Eskişehir’de 21 Ocak 
2010 tarihinde basın açıklaması yapan 5 kişi hakkında dava açıl-
mıştır. Halil Savda, Mehmet Atak, Fatih Tezcan, Ahmet Aydemir 
(Enver Aydemir’in babası) ve Davut Erkan hakkında açılan dava 
Eskişehir 4.Sulh Ceza mahkemesinde görülmektedir. Bu dava ka-
muoyunda, “herkes bebek doğar” davası olarak da biliniyor. Dava-
da, vicdani ret hakkını savunan insan hakları savunucularının Türk 
Ceza kanunun 318/1.maddesine göre cezalandırılmaları isteniyor. 

10 Ocak 2011 tarihli iddianamede şöyle denmektedir:

“(…) Enver Aydemir vicdanımızdır “ şeklinde pankart açıp 
“herkes bebek doğar, barış için vicdani retçiler, hiç kimse 
asker doğmaz, biz orduya sadece fındığa gideriz,Enver Ay-
demir serbest bırakılsın” şeklinde slogan atarak üzerinde 
bulunan halkı askerlikten soğutacak etkinlikte bulunma ve 
propaganda suçunu işledikleri…”
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b) Halil Savda hakkındaki yine Eskişehir’de açılan dava

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ağustos 2011 tarihli iddianame-
si ile (Soruşturma No: 2011/11693,Esas No: 2011/6461,İddianame 
NO: 2011/3291) Halil Savda hakkında 4.Sulh Ceza Mahkemesinde 
dava açmıştır. Savda’nın TCK’nın 318/1.maddesine göre cezalandı-
rılması istenmektedir. Duruşma 19 Nisan 2012 günü saat 15.30’da 
yapılacak.

İddianame şöyledir:

“Şüpheli HALİL SAVDA hakkında daha önce 21/01/2010 
tarihinde işlediği halkı askerlikten soğutma suçundan 
hakkında 21/01/2010 tarihinde işlediği halkı askerlikten 
soğutma suçundan hakkında 2010/3793 sayı üzerinden so-
ruşturma yapılarak kamu davası açıldığı, davanın Eskişe-
hir 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 2011/41 sayısı üzerinden 
yürütüldüğü,

Şüpheli HALİL SAVDA’nın02/06/2010 günü “hizmetten 
kısmen veya tamamen sıyrılmak kastıyla emre itaatsizlikte 
ısrar suçundan askeri cezaevinde tutuklu bulunan ENVER 
AYDEMİR isimli şahsa destek vermek ve tutuklu bulun-
masını protesto etmek amacıyla Eskişehir Adalar Migros 
Mağazası önünde eyleme katıldığı, eylem sırasında yaptığı 
basın açıklamasında “eğer halkı askerlikten soğutma suçsa 
biz suç olmadığına inanıyoruz, demokratik bir hak oldu-
ğuna inanıyoruz her tür ifade gibi. Biz bu suçu işlemeye 
devam edeceğiz, bunu mahkemede de ifade ettik. Burada 
bir kez daha ifade ediyoruz. Halka diyoruz ki; askerlikten 
soğuyun, hatta buz olun. Çünkü biz askerlikten soğudukça, 
ancak barış gelir. Toplum askerlikten soğudukça, ancak öz-
gürlükler sağlanabilir ve ülke demokratikleşebilir” diyerek 
halkı askerlikten soğutma suçu işlediği(…)”

10- Pembe Hayat Derneği üyesi trans bireyler hakkında 
açılan ceza davası

Trans insan hakları örgütü olan Pembe Hayat Derneği’nin üç insan 
hakları savunucusu üyesi Buse Kılıçkaya, Selay Tunç ve Naz Gü-
dümlü, 19 Haziran 2010 tarihinde gözaltına alınmış ve haklarında 
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polise “görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme 
ve hakaret “suçlarından Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
dava açılmıştır. Mahkeme, 25 Ekim 2011 tarihinde verdiği karar-
da Naz ve Selay’a polise direnme suçundan 265/1.maddeye göre 
6’şar ay hapis cezası vermiştir. Hükmün açıklanması geri bırakıl-
mıştır (CMK 231/5). Naz’a ayrıca polise hakaretten TCK 125/1-
3-a maddesine göre bir yıl hapis cezası verilmiştir. Bu hükmün de 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Buse’nin polise 
direnme suçundan (TCK 265/1) sonuç olarak 5 ay hapis cezasıyla 
cezalandırılmasına karar verilmiştir. Buse Kılıçkaya’nın cezası er-
telenmemiştir. Trans insan hakları savunucularının davaları halen 
Yargıtay’dadır.

Mahkeme gerekçeli kararında polislerin anlatımlarına dayandığını 
açıkça yazmıştır. Yargıç, “Gerekçeli Karar”ın 3.sahifesinde, “Sa-
nıklar suçlamaları inkâr etmiş iseler de, şikâyetçiler ve tanıkların 
beyanlarına nazaran bu savunmalara itibar edilmemiştir, çünkü 
şikâyetçi polis memurları ve bir kısım tanıklar görevli memurdur, 
sanıklara iftira atmaları için de bir neden görülmemiştir” şeklinde 
açıklamada bulunmaktadır. 

Trans insan hakları savunucuları bulundukları otomobilden polis-
lerle konuşmalarını sesli ve görüntülü olarak kaydetmişlerdir. Yar-
gıç bu görüntüleri izlememiş ve dinlememiştir. (Bu görüntüler için 
bkz. “Suçunuz Travesti Olmak” Kısım 1: http://www.youtube.com/
watch?v=uGAvaY8MlnY& “Suçunuz Travesti Olmak” Kısım 2: 
http://www.youtube.com/watch?v=aZF8enOYXNE)

Trans insan hakları savunucularının iddialarına göre kendilerine 
şiddet uygulayan polis memurları tarafından yapılan suç duyurusu, 
ilgili savcılık tarafından davaya dönüştürülmüştür. Ancak, keyfi gö-
zaltı işlemini yapan görevli memurlar hakkında trans insan hakları 
savunucularının yaptıkları suç duyurusuna dair herhangi bir gelişme 
yaşanmamıştır.

11- Kaos GL Dergisi 28. Sayının Toplatılması Davası

Kaos GL Dergisi’nin “Pornografi“ başlıklı 28. sayısının müsteh-
cen olduğu gerekçesi ile (TCK madde 226) Ankara 12. Sulh Ceza 
Mahkemesi tarafından toplatılmasına karar verilmiştir. Toplatma 
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kararına karşı 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilmiş, itiraz 
mahkemenin 2006/223 Müt. sayılı kararı ile reddedilmiştir. Karara 
karşı AİHM’e başvurulmuş olup, 4982/07 sayılı dosya ile inceleme-
si sürmektedir.

12- Kaos GL Editörü Umut Güner’in Yargılanması

Kaos GL Dergisi’nin “Pornografi“ başlıklı 28. sayısının müstehcen 
olduğu gerekçesi ile Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 
toplatılmasına karar verilmiştir. Dergi editörü Umut Güner hakkın-
da müstehcenlik suçlamasıyla dava açılmış, dava sonunda dergi da-
ğıtılmadan toplatıldığından suç oluşmadığı için editörün beraatine 
karar verilmiştir. Beraat gerekçesinin hukuka uygun olmadığı ve 
derginin müstehcen olmadığı gerekçesiyle dava temyiz edilmiştir. 
Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin E: 2008/9930 sayılı dosyası ile temyiz 
incelemesi sürmektedir.

13- Metin Bakkalcı(Mehmet Ali Aydın, Ahmet İlan, Züley-
ha Gülüm): 

Diyarbakır’da 11 Ocak 2011 “Kürt Dili üzerindeki baskılara dikkat 
çekmek ve tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması” amacıyla dü-
zenlenen açık hava toplantısında, iddianameye göre, Kürtçe yapmış 
olduğu konuşma nedeniyle, TİHV Genel Sekreteri ve Barış Mec-
lisi Sözcüsü Metin Bakkalcı hakkında Diyarbakır 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde, “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri dü-
zenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma”iddiasıyla dava 
açıldığı 31 Mayıs 2012’de öğrenildi. Oysa kendisinin ifadesine göre 
konuşmasının ilk cümlesi, “Özür diliyorum ne yazık ki Kürtçe bil-
miyorum o nedenle konuşmamı Türkçe yapacağım. Aranızdan bazı-
ları söylediklerimi anlayamayacak ama bizim aramızdaki ortak bağ 
dil değil barış talebidir”. 

 Ankara Asliye Ceza Mahkemesi 26 Haziran 2012 günü talimatla 
ifadesi alınmıştır. 

14- 103 Avukat:

Adalet Bakanlığı, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2010/444 
E sayılı davada duruşmalara katılmadıkları ve duruşmalar sırasın-
da kullandıkları ifadeler gerekçesiyle yapmış olduğu suç duyuru-
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su üzerine, 103 avukat hakkında soruşturma izni verdiği 30 Mayıs 
2011’de öğrenildi.Bu avukatlardan biri İHD Genel Başkanı Öztürk 
Türkdoğan’dır.

15- Aleyhine Soruşturma Açılan İHD Komisyonu Üyeleri:

İHD cezaevlerinden gelen yakınmalar üzerine Sevim Salihoğlu, 
Raci Bilici, Serdar Çelebi, İbrahim Çeliker’den oluşan bir komis-
yon oluşturdu ve komisyon Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’ni 4 
Ağustos 2010’da ziyaret etti ve raporunu 12 Ağustos 2010’da ka-
muoyunun bilgisine sundu8. Raporu esas alan savcılık aylar sonra 
işkence yaptıkları iddiasıyla 4 gardiyan hakkında dava açtı ve gardi-
yanlar bir ay tutuklu kaldı. Serbest bırakıldıktan sonra da cezaevin-
de çalışmaya devam ettiler.

Gardiyanların yaptığı suç duyurusu üzerine IHD Komisyonunun 
üyeleri aleyhine hakaret ettikleri iddiasıyla 16 Şubat 2012 tarihli 
soruşturma açıldı ve İHD Genel Başkan Yardımcılarından sevim 
Salihoğlu 2 Mart 2012’de ifade verdi. 

16- Osman İşçi ve tutuklu 28 KESK’li Yönetici

İHD adına Euromed yönetim kurulu üyesi olan Osman İşçi ile bir-
likte 50 KESK’li yönetici 26 Haziran 2012 tarihinde Ankara özel 
yetkili savcılık kararı ile gözaltına alınmış, 4 günlük gözaltı süre-
sinden sonra Osman İşçi ile birlikte toplam 28 KESK’li yönetici 
tutuklanmıştır. Soruşturma tutuklu olarak devam etmektedir.

17- İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi

İHD Mersin Şube başkanı Ali Tanrıverdi 25 Eylül 2012 tarihinde 
gözaltına alınmış, İHD Mersin şubesi aranmıştır. Ali Tanrıverdi ile 
birlikte yaklaşık 40 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltı sonucunda Ali 
Tanrıverdi ve çok sayıda kişi tutuklanmıştır. Tutuklananların içinde 
Mersin’de faaliyet yapan sivil toplum örgütü temzsilcileri bulun-
maktadır. 

8 Rize-Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi Araştırma ve İnceleme Raporu, 12 Ağustos 2010, http://
www.ihd.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2118:rize-kalkandere-l-tipi-
kapali-cezaevi-arastirma-ve-inceleme-raporu&catid=34:el-raporlar&Itemid=90.
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KÜRT SORUNU ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

İHD, bu dömen de Kürt sorunun çözümüne dair gödüş ve önerilerini 
her türlü platformlarda paylaşmış, çeşitli konferans, panel, sempoz-
yum gibi etkinlikler ile basın açıklamalarında ve tutumlarında ey-
lem ve etkinlerinde dile getirmiştir.

İHD’nin aşağıda belirtilen önerileri TBMM İnsan Hakları Ko-
misyonu Yaşam Hakkı Alt Komisyonunua, AB Parlemantosu kürt 
Konferansına, Türkiye’de Kürdistan Konferansına ve daha birçok 
etkinliğe sunulmuştur.

Türkiye’de Kürt Sorununa Dair Çözüm Önerileri

İHD, kurulduğu 1986’dan beri Türkiye’nin insan hakları ve de-
mokrasi sorunu olduğunu tespit etmiştir. Bu sorunların en önemli 
halkasının da Kürt Sorunu olduğunu sürekli ifade etmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin 1924’ten 2009’a kadar geçen süredeki Kürt 
politikası inkâr ve imha, 2009’dan beri de tanıma ve tasfiye (öteki-
leştirme) olarak devam etmektedir. Tasfiye politikası legal siyasal 
mücadele eden Kürtleri kriminalize ederek hapse atmak, illegal si-
lahlı mücadele eden Kürtlerle savaşma biçiminde tezahür etmek-
tedir. Türkiye’nin bu yeni politikası ABD ve kimi Avrupa ülkeleri 
tarafından, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya model ülke (ılımlı İslamî 
demokrasi) olması ve onların bölgesel çıkarlarını koruması karşılı-
ğında desteklenmektedir.  Bu politika çözümsüzlük politikasıdır ve 
mutlaka değişmesi gereklidir.

Kürt Sorunu siyasal olduğu kadar bir insan hakları sorunudur. Kül-
türel haklar bağlamında Kürtlerin topluluk olarak kimliklerinin ta-
nınması ve kültürlerinin yaşatılması için ulusalüstü insan hakları 
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belgelerine uygun anayasal düzenlemeler yapılması, insan hakları 
temel belgelerinin çekincesiz bir biçimde kabul edilmesi sorunun 
çözümünde çok önemli bir işlev görecektir.

Kürt sorunu ancak ve ancak anayasal düzenleme ile çözülebilir.  
Böylesi bir çözümün olabilmesi için ise yeni ve demokratik bir ana-
yasanın yapılması gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ideolojik bir ulus devlettir. Bu ulus 
devletin Türk etnisitesine dayanması ve laiklik ilkesine rağmen 
suni Müslüman bir din anlayışının olması sorunların ana kaynağını 
oluşturur. Anayasada bu anlayış militarist bir zihniyetle başlangıç 
metninde açıkça yer almaktadır. Bu devlet bu yapısıyla oligarşik 
bir Cumhuriyeti tanımlamaktadır. Cumhuriyetin demokratikleştiril-
mesi yoluyla Kürt sorunu da çözülebilir. Bunun için demokrasinin 
çoğulculuk, açıklık ve katılımcılık ilkelerinin anayasada mutlaka 
yaşam bulması gerekir.

Yapılacak yeni ve demokratik anayasada;

Anayasanın mevcut başlangıç metni red edilerek, Türkiye’de ya-
şayan farklı etnik grupların, dil gruplarının, din gruplarının, inanç 
gruplarının varlığı kabul edilecek ve bunların bu anayasa ile be-
lirlenecek kurallar çerçevesinde  barış içinde bir arada yaşayarak 
demokratik cumhuriyeti yaşatacakları ifade edilecektir. Başlangıç 
metninde ayrıca, BM temel insan hakları belgelerinde yer aldığı 
gibi başta zulme karşı direnme hakkı olmak üzere insanların yoksul-
luktan ve korkudan kurtulma hakları olduğu ifade edilecektir. Baş-
langıç metninde, soykırım başta olmak üzere insanlığa karşı suçlar, 
savaş suçları ve saldırganlık suçlarına karşı olunduğu, bunların iş-
lenmemesi için ulusal ve uluslar arası düzeyde her türlü çabanın 
gösterilmesi gerektiği belirtilecektir. 

Anayasanın ilk üç maddesine gelince;

Birinci madde, Türkiye devletinin bir demokratik Cumhuriyet ol-
duğu biçiminde düzenlenmeli, demokratiklik vurgusu kuvvetlendi-
rilmelidir.
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İkinci madde,  ülkede yaşayan halklara atıf yapmalı (farklı etnik 
grupların olduğu belirtilmel), Atatürk milliyetçiliğine yer vermeme-
li, demokratik cumhuriyetin insan haklarına dayalı olduğu vurgusu 
yapılmalı, laiklik ilkesine sosyal adalet ve sosyal hukuk devleti kav-
ramlarına yer verilmelidir.

Üçüncü maddedeki, “Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölün-
mez bütünlüğünü” belirten ve resmi ideolojiyi özetleyen bu cümle 
kesinlikle yer almamalıdır. Devletin resmi dilinin Türkçe olduğu ve 
yerel yönetimlerin Türkçe ile birlikte belirledikleri bir başka dilin 
de ülke içinde resmi dil olabileceği düzenlemeli ve böylece çok 
dillilik güvence altına alınmalıdır. Ayrıca bayrak, başkent ve milli 
marşa yer verilmelidir.

Dördüncü maddeye kesinlikle yer verilmemelidir.

Anayasada kuvvetler ayrılığı ilkesine yer verilmelidir.

Anayasada eşitlik maddesi düzenlenirken, ayrımcılın temelleri ye-
niden yazılarak, Herkesin dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, cinsel 
kimlik, felsefi ve siyasi görüş ve inanç, din ve mezhep, sosyal statü, 
medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş, hamilelik ve benzeri se-
beplerle ayrım gözetilmeksizin hukuk önünde eşit olduğu belirtil-
melidir. Bu maddede nefret söylemi yasaklanmalıdır.

Böylece etnik köken ve mezhep ayrımcılığı, farklı cinsel tercihi 
olan LGBTT bireylere yapılan ayrımcılık, toplumsal cinsiyet ay-
rımcılığı, yaş nedeniyle yapılan ayrımcılık gibi ayrımcılıklar da ya-
saklanmış olacaktır.

Anayasada temel hak ve özgürlükler ayırım yapılmadan bir bütün 
olarak yani kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve dayanışma 
hakları evrensel sözleşmelerdeki gibi düzenlenmelidir. Düşünceyi 
ifade özgürlüğü en temel özgürlük olarak mutlak bir koruma altına 
alınmalıdır.

Kürt sorununun çözümünde önemli bir kolaylık sağlayacak olan 
dil hakları anayasada özel olarak düzenlenmeli, anadilinde eğitim 
ve öğretim hakkı kabul edilmeli, bunun nasıl uygulanacağı kanunla 
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düzenlenmelidir.

Anayasada ağırlaştırılmış müeppet hapis cezası ve tecrit yasaklan-
malı, infaz rejiminin insan onuruna ve insan haklarına dayalı olması 
gerektiği belirtilmeli, genel af veya özel af ile ilgili TBMM yetkisi 
kısıtlanmamalıdır.

Anayasada vatandaşlık tanımı yapılırken, hiçbir etnisiteye yer ve-
rilmemelidir.

Anayasada vicdani red hakkı tam olarak yer almalıdır.

Hukukun üstünlüğüne dayalı bir yargı yapılanması olmalı, askeri 
mahkemeler tümüyle kalkmalı, hiçbir şekilde özel yetkili mahke-
melerin kurulmasına zemin sunacak düzenlemeler olmamalıdır. 
Adil yargılanma hakkı tüm yönleriyle güvence altına alınmalıdır.

Anayasada yerinden yönetim ilkesi uyarınca merkezi idare yerel 
idare ilişkisi yeniden kurulmalıdır. Türkiye’de yaşayan Kürtlerin 
kendi kendilerini yönetebileceği ve bir statüye kavuşabileceği bir 
yerinden yönetim modeli geliştirilmelidir.

DTK’nın ilan ettiği demokratik özerklik modeli bir çeşit yerinden 
yönetim modelidir. Türkiye, BM Kişisel ve Siyasal Haklar Ulus-
lararası Sözleşmesi ile BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi’ni onaylamış ve yürürlüğe koymuştur. Her 
iki sözleşmesinin birinci maddesi ‘halkların kendi kaderini tayin 
hakkını’ düzenlemektedir. BM İnsan Hakları Komitesi’nin halk-
ların kendi kaderini tayin hakkı ile ilgili 12 Nolu Genel Yorum 
Beyanı’nda, bütün halkların ‘siyasal statülerini özgürce kararlaştır-
ma’ (siyasi boyut) ve ‘kendi ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme-
lerini sağlama’ (kaynak boyutu) hakkı olduğunu açıkça ifade eder. 
Siyasi boyutun sırasıyla egemenliğe dair bir dışsal cephesinin ve 
sonuç olarak demokratik yönetim şartını getiren sözleşmenin 25. 
Maddesi (yönetime katılma) ile bağlantılandırılabilecek yönetime 
dair bir de içsel cephesi bulunduğunu belirtmektedir. Komite ay-
rıca uluslararası hukuk kapsamında bir halkın kendi kaderini tayin 
hakkının, ayrı bir halk niteliğine sahip her gruba otomatik olarak 
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ayrılma (devlet olma) hakkı vermediğini de belirtmektedir. Kürtler 
de ayrı bir halk olarak kendi statülerini özgürce belirleme hakkına 
sahiptir. Belirlemiş oldukları demokratik özerklik statüsü ayrılmayı 
ve ayrı bir devlet kurmayı içermediğinden, rahatlıkla kabul edilmesi 
gereken bir statüdür. Bir öneri olarak, Kürtlerin statüleri için beş 
milyon imza toplayarak, TBMM’ye, BM Güvenlik Konseyine ve 
Avrupa Konseyine başvurması ve bu talebi uluslar arası toplumun 
gündemine taşıması faydalı olacaktır.

Demokratik özerklik ile ilgili kamuoyuna açıklanan önerilerin özü, 
bir halkın bulunduğu devlet sistemi içerisinde yönetime katılma 
ve yönetimde söz sahibi olmasından başka bir şey değildir. Yani, 
demokrasinin katılımcılık ilkesiyle ilgilidir. Demokratik özerk-
liğe karşı çıkanların Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası olan 
1921 tarihli Anayasa’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bu anaya-
sayla üç yıl boyunca nasıl yönetildiğine bakmaları gerekir. Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi 1921 Anayasası’nda gizlidir. 
Israrla ve inatla resmi devlet ideolojisini devam ettirmek uğruna 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin 1924 Anayasasına 
bağlamak isteyenler, cumhuriyetin kuruluşundaki ilk 4 yılı unut-
muşa benziyor. Tarihsel hafıza yeniden sorgulanmalı, 1924’ten beri 
yapılan haksızlık artık giderilmelidir.

Yeni ve demokratik anayasada devrim kanunları olarak ifade edilen 
ve resmi ideolojiyi yaşatan kanunlar korunma altına alınmamalı, 
bunlara yer verilmemelidir.

Anayasa ile ilgili daha ayrıntılı önermeler yapılabilir. Ancak, böyle-
si bir anayasa nasıl yapılacaktır?

Çatışmalı süreçlerde anayasa yapılması problemlidir ve kanaatimce 
de yapılmamalıdır. Öncelikle Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalı 
süreç kalıcı çatışmasızlığa dönüştürülmelidir. Bunun için öncelikle 
taraflar müzakere yapmalıdır. Müzakere koşulları uygun olmalıdır. 
Kürt tarafının müzakereleri yürütmesi için adres olarak gösterdiği 
Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmalı, İmralı Cezaevi ka-
patılmalıdır. Öcalan’ın sağlıklı müzakere yürütebilmesi için örgütü 
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ile ilişki kurması ve mahpusluk koşullarının yumuşatılması gerek-
lidir. Bu yapılmadan yapılacak müzakerelerden sağlıklı sonuçlar 
çıkmayacaktır.

BDP ile AKP,TBMM bünyesinde anayasal ve siyasal çözüm ko-
nusunda müzakere yürütmeli, Devlet-Öcalan /KCK görüşmeleri 
ile AKP-BDP görüşmesi karşılıklı danışmalarla eş zamanlı olarak 
sürdürülmelidir.

Kalıcı çatışmasızlık sağlandıktan sonra yeni anayasa yapım süre-
cinde tüm sosyal tarafların katılımını sağlamak ve farklı önerileri 
dile getirebilmek için halen toplumsal muhalefet üzerindeki yargı 
baskısı kaldırılmalıdır. Bunun için ifade ve örgütlenme özgürlüğü 
önündeki engeller kaldırılmalıdır. Özel yetkili ve görevli Ağır Ceza 
Mahkemeleri derhal kaldırılmalıdır. Kişi güvenliği ve özgürlüğünü 
kısıtlayan ağır tutuklama rejimi değiştirilmeli, siyasi tutuklular ser-
best bırakılmalıdır.

Yeni anayasa yapma süreci ile birlikte Türkiye bir yüzleşme döne-
mine girmelidir. Hakikat ve Adalet Komisyonu kurulmalı ve çalış-
malarını bir yıl içinde sonuçlandırmalıdır. Gerçekler açıklanmalı ve 
onarıcı adalet sağlanmalıdır.

Kalıcı çatışmasızlık süreci ile birlikte savaşın sonuçları üzerine ça-
lışmalar yapılmalıdır.

Toplu mezarlar uluslar arası kurallara göre devlet tarafından sivil 
toplum örgütleri nezaretinde açılmalıdır. Gerekli soruşturma ve ko-
vuşturmalar yapılmalıdır.

Köy Koruculuğu derhal kaldırılmalıdır.

Köye geri dönüşler teşvik edilmelidir.

Mayınlı sahalar tespit edilmeli ve mayınlardan arındırılmalıdır.

Zorla Kaybedilenlerin akıbetinin araştırılması ve faili meçhul cina-
yetlerin faillerinin ortaya çıkarılması için etkili soruşturma ve ko-
vuşturmalar yapılmalıdır.

Yeni ve demokratik anayasa ile birlikte genel siyasal af ve tazmi-
natlar konusu gündeme gelmelidir. Siyasal af ile birlikte mağdur 
edilmiş kişiler için tazminatlar ödenmelidir.
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Savaşın yarattığı en önemli tahribat şiddet ve linç kültürüdür. Bu-
nunla mücadele etmek ve barış kültürünün oluşmasını sağlamak 
için herkes çaba göstermelidir.

Yaşam Hakkı İhlal Bilançoları

Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan’ın, TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonunun yaşam hakkı ihlallerini araştırma alt ko-
misyonuna sunduğu yaşam hakkı ihlal bilançoları aşağıda belirtil-
miştir.

YAŞAM HAKKI İHLALLERİ 1 (Faili Meçhul Cinayetler, Yar-
gısız İnfazlar, Gözaltı-Cezaevlerinde Ölümler, Siyasal nedenlerle 
zorla kaybedilenler)

YIL
Faili 
Meçhul 
Cinayetler

Yargısız 
İnfazlar/
Dur İhtarına 
Uymama/
Güvenlik 
kuvvetlerinin 
rast gele Ateşi

Gözaltında veya 
Cezaevlerinde 
Öldürmeler/
ölümler

Siyasal 
nedenlerle zorla 
kaybedilenler

1980-1989 297
1990 11 12
1991 31 98 21
1992 362 283 18
1993 467 189 40 52(1980-1993)
1994 423 245 53 328
1995 321 96 37 220
1996 113 129 72 194
1997 109 98 52 66
1998 192 85 43 29
1999 212 150 55 36
2000 145 114 59 7
2001 160 55 57 4
2002 75 40 48 2
2003 50 46 22 2
2004 47 42 38 -
2005 4 61 18 -
2006 20 49 21 -
2007 42 34 11 -
2008 29 35 45 -
2009 18 46 39 -
2010 22 29 43 -
2011 46 76 41 -
TOPLAM 2.905 1.962 1.142 940

 Kaynak: İHD ve TİHV Hak İhlal Bilançoları
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YAŞAM HAKKI İHLALLERİ- 2

(Silahlı çatışmalarda ölenler, sivillere yönelik öldürmeler, kara ma-
yınları-serbest patlayıcı ölümler, şüpheli asker intiharları)

YIL
Silahlı 
Çatışmalarda
Ölenler

Sivillere 
yönelik
öldürmeler

Kara 
mayınları-
serbest 
patlayıcıların 
sebep olduğu 
ölümler

Şüpheli 
Asker
intiharları

1993 3333 807

1994 5000 458

1995 3894 230

1996 2859 119

1997 2514 151

1998 1718 91 

1999   857 138 

2000   147  52

2001 92 30

(1991-2001 
arası şüpheli 
asker intiharı) 
815

2002 30 7 35 50

2003 104 6 20 31

2004 240 28 59 37

2005 499 39 70 34

2006 345 82 40 33

2007 424 27 14 28

2008 432  22 28 40

2009 141 36 22 30

2010 244 51 5 36

2011 338  40 13 31
TOPLAM 22.991 2.314 306 1.165

Kaynak: İHD Hak İhlal Bilançoları
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TÜRKİYE’DE TOPLU MEZARLAR

Türkiye’de bulunan toplu mezarlar yedi grupta değerlendirilebilir.

Birincisi 1915’te Ermeni ve Süryanilere yapılan soykırımdan kalma 
toplu mezarlar

İkincisi 1924 ve devamında Kürt isyanları sonucunda Kürtlere yapı-
lan katliamlara ait toplu mezarlar

Üçüncüsü 1938’de Dersim’de Kürt Alevilerine yapılan soykırımdan 
kalma toplu mezarlar

Dördüncüsü 1984 ve devamında PKK ile devlet güçleri arasında 
yaşanan silahlı çatışmalardan kalma toplu mezarlar

Beşincisi ise bir çoğu 90’lı yıllarda olmak üzere gözaltında veya 
evinden-işyerinden-sokaktan zorla kaçırılarak götürülüp infaz edi-
lenlere ait toplu mezarlar

Altıncısı askeri darbeler sonrası işlenen insanlığa karşı suçlar sonu-
cu oluşturulmuş toplu mezarlarile İstiklal Mahkemeleri dönemin-
den kalma toplu mezarlar

Yedincisi yasa dışı örgütlerden kaynaklanan toplu mezarlar

Bugüne kadar İHD’ye yapılan başvurular sonucunda yerleri belirle-
nen toplu mezar sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ayrıca, Türkiye’de toplu mezar olmamakla birlikte gizli mezarlar 
bulunmaktadır. Bunlar ölüm cezası verilip infazı gizlice yapılan ve 
gizlice defnedilen kişilere ait mezarlar (Şeyh Sait, Seyid Rıza gibi) 
ile ölümü ile gizlice defnedilen kişilere ait (Sait Nursi gibi) mezar-
lardır. Ayrıca 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile başlayıp 1983 yılı Ka-
sım ayına kadar geçen sürede gözaltında öldürülüp gizlice defnedi-
len ve hala mezarı beli olmayan kişilere ait mezarlar bulunmaktadır.
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Toplu mezarların mevcudiyeti çeşitli suçların işlenmiş olduğunu 
göstermektedir. Bu suçlar 1915 ve 1938’de yapılanlar açısından 
soykırım(belirtilen tarihlerde soykırım suçu diye bir suç türü yoktu, 
bu suçlara da insanlığa karşı suç denirdi), diğer olaylar bakımından 
ise insanlığa karşı çeşitli suçlardır. Bu suçlar işlendikten sonra toplu 
mezarların bilinip de usulüne uygun olarak açılmaması ise ayrı bir 
suçu oluşturur. Bu da ölüye saygısızlık ve mezar hakkına uymama-
dır. Ayrıca, suç delillerini elde etmeme veya delileri karartma suçu-
nu da oluşturabilir.

Türkiye’deki toplu mezarların sorumlusu devlettir(Yasa dışı örgüt-
lerin kaçırarak öldürdüğü kişilere ait toplu mezarlar hariç). Dolayı-
sıyla devletin yani Hükümetin bu mezarları uluslar arası kurallara 
göre açması, özür dilemesi, öldürülenlerin yakınlarına tazminat 
ödemesi ve anıtlar ile anıt mezarlar yaptırması gerekmektedir. 

Toplu mezarların açılması ile ilgili iki adet uluslar arası belge bu-
lunmaktadır.

Bunlardan ilki Minnesota Protokolü denenve BM genel kurulunun 
44/162 sayılı ve 24 .05.1989 tarihli kararı ile kabul edilen BM 
Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruş-
turulmasına İlişkin El Kılavuzu’dur.

İkincisi ise Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından 2003 
yılında yayımlanan “Uzman olmayanların ceset kalıntıları ve ölü 
hakkında bilgi yönetiminde yararlanabilecekleri başarılı uygu-
lamalar” başlıklı rehberdir.

Minnesota Protokolü BM kararı ile kabul edildiği için üye ülkelerin 
bu karara uyması gerekir. Ancak, sözleşme niteliğinde değildir.

Kızılhaç Rehberi ise sivil toplum ve silahlı kuvvetler için rehber 
niteliğinde hazırlanmıştır. Yaşanılan olaylardan dersler çıkarılarak 
hazırlanmıştır.

Türkiye’deki toplu mezarların açılması süreci ile ilgili henüz açık-
lanmış bir siyasi irade bulunmamaktadır. Sadece çeşitli münferit 
olaylarda bazı Savcılıkların girişimi ile açtırılan az sayıda toplu 
mezar bulunmaktadır. Bu konu tamamen geçmişle yüzleşme ve bu 
kapsamda Hakikat ve Adalet bağlamında ele alınması gereken bir 
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konudur. Türkiye’de, Kürt sorunu konusunda barışçıl ve demokra-
tik yoldan çözüm ve tarafların bu temelde yürütecekleri müzakere 
ve tabi ki Yeni ve demokratik Anayasa ile gerçek bir yüzleşme sü-
recine girilebilir.

Ancak,yüzleşme sürecine hazırlık olarak yapılması gereken ve tabi 
ki, insan hakları hukuku çerçevesinde yapılması gerekenler vardır.

Bunlardan ilki, bu alandaki uluslararası sözleşmeleri kabul etmek 
ve yürürlüğe koymaktır.

1- BM Kayıplar Sözleşmesi,

2- Uluslar arası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisini tanıyan 
Roma Statüsü

3- Cenevre Sözleşmeleri Eki Protokolleri

Türkiye insan haklarının etkili bir şekilde korunması anlamında bu 
sözleşme ve Protokolleri bir an önce onaylamalı ve yürürlüğe koy-
malıdır. Kürt sorunundan kaynaklı devam eden silahlı çatışmaların 
silahlı çatışma hukuku bağlamında ele alınması gerekmektedir.

İkinci olarak Adalet Bakanlığının, Türkiye’deki toplu mezarların 
yukarıda belirtilen uluslar arası protokol ve rehber ilkelere göre 
açılmasını sağlamak için özel bir birim kurması, yeterli uzma-
nı istihdam etmesi(adli tıp uzmanı, antropolog, arkeolog gibi), bu 
konu ile ilgili bütçe tahsis etmesi, sivil toplum örgütleri ile birlikte 
çalışacak bir danışma kurulu oluşturulması, uzun vadeli program 
yapması, Bilgi Bankası kurması, mezarların açılacağı yerlerde yeni 
mezarlık kurulması için gerekli Bakanlar Kurulu kararı çıkarması, 
gerekirse arazi kamulaştırması, Arşiv oluşturması gibi çalışmaları 
yapması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmez ise si-
vil toplum olarak tıpkı Bosna’daki gibi uluslar arası alandan destek 
alarak bu konuda çalışmalar yapacak bir Vakıf kurulmasını günde-
mimize alabiliriz.

Yakın dönemden kalma toplu mezarların açılması ile birlikte etkili 
bir soruşturma sürecinin başlatılması ve sonucunda Kamu Davası 
açılması gerekecektir.
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Burada şu hususa değinmek gerekir. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda 
zamanaşımı uygulanmamalıdır. Türkiye’nin onaylayarak yürürlüğe 
koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7. Maddesinin 2. Fık-
rası uyarınca zorla kaybetmeler sonucu öldürme vakaları, siyasal 
nedenlerle işlenen faili meçhul cinayetler, toplu katliamlarda kesin-
likle zamanaşımı kurulları işletilmemeli, sorumluları hakkında ne 
kadar uzun zaman geçerse geçsin mutlaka dava açılmalıdır.

Sonuç olarak Türkiye toplu mezar gerçeği ile yüzleşmeli ve yuka-
rıda belirttiğimiz gibi yapması gerekenleri bir an önce yapmalıdır.

TOPLU MEZAR ÇALIŞMALARI

Toplu mezarlar dünya çapında her dönem kendinden söz ettirmiş, 
birçok ülkede yaşanan savaşlar veya çatışmalarda o toplumların 
yüzkarası bir olgu olarak günümüze kadar gelmiştir. Geçmişten gü-
nümüze neredeyse her toplu kıyım ve savaşların sonuçları, yıllar 
veya on yıllar sonra toplu mezarlarla ortaya çıkmış, tarihin kirlilik-
leri kendini toplu mezarlarla gün yüzüne vurmuştur. 

Toplu mezarlarla gündeme gelen Türkiye de ve Doğu-Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde son yıllarda ardı arkası kesilmeyen insan ce-
setleri çıkmaya başladı. 2003 yılında Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde 
askerler tarafından gözaltına alınarak kaybedilen 8 sivil köylünün 
bulunduğu toplu mezar, 2004 yılında yine Kulp İlçesi’nde askerler 
tarafından kaçırılarak katledilen 11 köylünün içerisinde bulunduğu 
toplu mezar, 2005 yılında askerler tarafından kaçırılarak kaybedilen 
2 sivil vatandaşa ait toplu mezar bulundu. Toplu mezarların bir bir 
ortaya çıkmasından sonra İnsan Hakları Derneği öncülüğünde yürü-
tülen çalışmalar sonucunda bölgede aslında yüzlerce toplu mezarın 
var olduğu, ancak henüz bunların varlığı konusunda bir bilginin ol-
madığı ortaya çıktı. Bu tarihlerden itibaren neredeyse her gün toplu 
mezarlara ilişkin ihbarlar alınmaya başlandı ve ihbarlar sonucu gi-
dilen her alanda toplu mezarlarla karşılaşıldı. 

İHD Genel Merkez ve Şubeleri, toplu mezarlar ve toplu mezar id-
diaları ile ilgili çalışmalarına 2011 ve 2012 yıllarında da devam et-
mişti.
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2011, TOPLU MEZAR İDDİALARI VE ORTAYA ÇIKAN 
TOPLU MEZARLAR

5 Ocak 2011’de, Bitlis’te yapılan kazıda 1990’lı yıllarda kaybolan 
insanların ailelerinin İHD aracılığıyla yaptıkları başvuru nedeniyle 
Bitlis’te Mutki İlçesi’nde boş bir arazide 12 kişiye ait kemikler bu-
lundu.  

12 ve 13 Ocak günlerinde Bitlis Temsilciliğimiz tarafından açılma-
sı için başvuruda bulunulan toplu mezarla ilgili Bitlis Cumhuriyet 
Savcılığının kazı çalışması yaptırdığı fakat sonuç alınamadığı daha 
sonra 20 Ocak 2011 tarihinde tekrar kazı çalışması yapıldığı ve bu 
kazıların 21 ve 22 Ocak 2011 tarihine kadar sürdüğü, bu toplu me-
zar kazısında 8 kişiye ait kemiklerin bulunduğunun tahmin edildiği 
ancak 6 kişiye ait kemikler bulunduğu tespit edilmiştir. 

20 Ocak 2011’de Bitlis’in Mutki İlçesi’nde Mutki Jandarma 
Karakolu’nun bahçesinde bulunan ve içinde 36 PKK’liye ait cese-
din bulunduğu belirtilen “Toplu mezar” ile ilgili ilk noktada başla-
tılan ve 12 kişiye ait kemiklerin bulunduğu kazıların ardından, bir 
başka nokta olan Mutki çöplük alanındaki kazılarda da 8 kişiye ait 
kemikler bulundu.   

21 Ocak 2011’de, Bitlis’in Mutki İlçesi’nde Jandarma Karakolu’nun 
yakınındaki çöplük alanda  yapılan kazıda 2 kişiye ait kemik parça-
ları bulundu.

26 Ocak 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan H.K. 
1990 yılında ağabeyi M.Ö.’nün 1993 yılının sonunda PKK’ ye katıl-
dığını, 1993 yılının sonunda Bitlis’in Mutki ilçesi çevresinde çıkan 
çatışmada yaşamını yitirenler arasında ağabeyinin isminin okundu-
ğunu söyleyen M.Ö. ağabeyin Bitlis’te tespit edilen toplu mezar-
larda olduğunu düşündüğünü belirtmekte ve Bitlis’te açılacak olan 
tolu mezarlar ile ilgili İHD Adana Şubesi’nden hukuki yardım talep 
etmektedir.  

8 Şubat 2011’de, 1990’lı yıllarda kaybolan insanların ailelerinin İn-
san Hakları Derneği (İHD) aracılığıyla yaptıkları başvuru nedeniy-
le Bitlis’in Mutki İlçesi’nde İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait bir 
araziyle çöplük bir alanda yapılan kazılarda bulunan kemik parça-
larıyla ilgili olarak, bir açıklama yapan Jandarma Genel Komutan-
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lığı, 1999 yılında bir çatışmada öldürülen 15 militanın kazı yapılan 
alanlara gömüldüğünü; bulunan kemik parçalarının ise hayvanlara 
ait olduğunun tahmin edildiğini iddia etti.

10 Şubat 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan H.K. 
1991 yılında oğlu E.K.’nin PKK’ ye katıldığını, 1998 yılında 
Erzin’de meydana gelen çatışmada yaşamını yitirenler arasında oğ-
lunun isminin okunduğunu söyleyen H.K. oğlunu Erzin’deki toplu 
mezarlarda olduğunu düşündüğünü belirtmekte, Erzin’deki toplu 
mezarın tespiti için İHD Adana Şubesi’nden hukuki yardım talep 
etmektedir.  

10 Şubat 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan H.B. 
1991 yılında oğlu S.B.’nin PKK’.ye katıldığını, 1998 yılında 
Erzin’de çıkan çatışmada yaşamını yitirenler arasında oğlu S.B.’nin 
isminin olduğunu söyleyen H.B. oğlunun Erzin’deki toplu mezar-
larda olduğunu düşündüğünü belirtmekte, Erzin’deki toplu mezarın 
tespiti için İHD Adana Şubesi’nden hukuki yardım talep etmektedir.  

14 Şubat 2011’de, İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan O.K. 
1995 yılında kız kardeşi A.K’.nin PKK’ ye katıldığını, 2010 yılında 
ROJ TV haber programında 1996 yılında Tunceli bölgesinde çıkan 
çatışmada yaşamını yitirenler arasında kız kardeşinin isminin okun-
duğunu söyleyen O.K. kız kardeşinin Tunceli’de tespit edilen toplu 
mezarlarda olduğunu ve Tunceli’de açılacak olan toplu mezarlarla 
ilgili konun takipçisi olunması için İHD Adana Şubesi’nden hukuki 
yardım talep etmektedir.  

22 Şubat 2011’de, derneğimize başvuruda bulunan E.K. oğlu 
T.K.’nin 1994 yılında PKK’ ye katıldığını ve yaşamını yitirmiş ol-
duğunu, son zamanlarda açılan toplu mezarlarda olabileceği düşün-
cesiyle İHD Adana Şubesi’ne başvuruda bulunmuştur.  

23 Şubat 2011 tarihinde Bitlis Mutki İlçesi İlçe Jandarma Komutan-
lığı bahçesi: Mutki İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde Mutki 
Savcısı’nın gözetiminde gerçekleştirilen kazılarda 6 parça kemi-
ğe ulaşıldı. Kemiklerin bir çatışmada sağ yakalanarak Jandarma 
Komutanlığı’na getirilen ve daha sonra infaz edilen 5 PKK milita-
nına ait olduğu belirtildi. 

23 Haziran 2011’de İtirafçı ve eski JİTEM elemanı Abdül-
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kadir Aygan’ın açıklamaları üzerine, Diyarbakır Cumhuri-
yet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Mardinkapı’daki kimsesizler 
mezarlığı’nda yapılan kazıda, 4 kişiye ait kemik parçaları bulun-
du. Kemiklerin 1994 ve 1996 yıllarında faili meçhul cinayete kur-
ban giden Fethi Yıldırım ile Hakkı Kaya’ya ait olup olmadığının 
incelenmesi için bulunan kemikler Adlî Tıp Kurumu’na gönderildi 
(ntvmsnbc.com, 23 Haziran).

12 Ağustos 20011 tarihinde Dersim Çemişgezek İlçesi Aliboğazı: 
Ailboğazı mevkiinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren 24 PKK mi-
litanının birkaç noktaya toplu halde gömüldüğü ileri sürülen Ail-
boğazı mevkiinde savcılığın gözetiminde iki ayrı noktada yapılan 
kazıda 7 kişiye ait kemikler ortaya çıktı. 

13 Ağustos 2011 Dersim Çemişgezek İlçesi İlçe Jandarma Komutan-
lığı bahçesi: Ailboğazı mevkiinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren 
24 PKK militanından Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı’na 
toplu halde gömülenlerden 7’sinin kemiklerine tarihinde savcılığın 
denetiminde yapılan kazı sonucu ulaşıldı.

23 Kasım 2011’de, İHD Mardin şubesinin yapmış olduğu açıkla-
mada; Şubemize farklı tarihlerde başvuran kayıp yakınlarıyla baş-
latmış olduğumuz hukuki mücadele sonunda Mardin İli Derik İlçesi 
Kaliko Mezarlığında Kimsesizlerin gömüldüğü alanda 22.11.2011 
tarihinde kazı çalışmalarına başlanıldı. Kazı çalışmalarının ilk gü-
nünde 2 kişiye ait, sonraki günde de 2 kişiye ait olmak üzere toplam 
4 kişiye ait ceset bulunmuştur. Başvurucu ailelerin ve kayıp edilen 
başka yurttaşların ailelerin DNA eşleştirilmesi için yeteri kadar ör-
nek alındıktan sonra ivedi olarak adli tıp kurumuna savcılık tarafın-
dan gönderilecektir. Denilmiştir.

2012 YILINDA TOPLU MEZAR İDDİALARI VE ORTAYA 
ÇIKAN TOPLU MEZARLAR

18 Ocak 2012’de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin Görümlü Beldesi’ne 
bağlı Derecik Mezrası’nda 14 Mayıs 1993’te “PKK’ye yardım ve 
yataklık yaptıkları” iddiasıyla dönemin Şırnak Tugay Komutanı 
Mete Sayar’ın emriyle gözaltına alındıktan sonra bir daha kendi-
lerinden haber alınamayan 6 köylünün akıbetine ilişkin o dönemde 
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Görümlü Jandarma Tabur Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizme-
tini yerine getiren Yusuf Özdemir’in, köylülerin işkence yapılarak 
öldürüldükten sonra taburun içinde helikopter iniş alanına gömül-
düğünü ihbar etmesi üzerine Tabur Komutanlığı’nda Diyarbakır Ba-
rosu avukatlarından Tahir Elçi ve kayıp köylülerin yakınlarının da 
katıldığı kazı çalışması sonucu 3 adet kemik bulundu. Kazı çalışma-
sına havanın kararması nedeniyle 19 Ocak 2012’de devam edilmek 
üzere ara verilirken, Tahir Elçi yaptığı açıklamada “bulunan kemik 
parçaları muhafaza altına alındı ancak ceset kalıntısına ulaşılmadı. 
Bugünkü kazı havanın kararması nedeniyle sona erdi. Yarın saat 
09.00’da 100 metrekarelik bir alanda kazı çalışması yeniden yapı-
lacak” dedi (ntvmsnbc.com, 18 Ocak). 24 Mayıs 2012’de Şırnak’ın 
Silopi İlçesi’nin Görümlü Beldesi’ne bağlı Derecik Mezrası’nda 
14 Mayıs 1993’te “PKK’ye yardım ve yataklık yaptıkları” iddia-
sıyla dönemin Şırnak Tugay Komutanı Mete Sayar’ın emriyle gö-
zaltına alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 
6 köylünün akıbetine ilişkin o dönemde Görümlü Jandarma Tabur 
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren Yusuf 
Özdemir’in, köylülerin işkence yapılarak öldürüldükten sonra tabu-
run içinde helikopter iniş alanına gömüldüğünü ihbar etmesi üzerine 
Tabur Komutanlığı’nda kayıp köylülerin yakınlarının da katıldığı 
kazı çalışması sonucu herhangi bir bulguya rastlanmadı.

22 Şubat 2012’de, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 1994 yılın-
da 5 köylünün öldürülerek tabur bahçesine gömüldüğü yönündeki 
suç duyurusu üzerine 19 Ocak günü Şırnak’ın Güçlükonak (Basa) 
İlçesi Özbaşoğlu köyü ile Yağızoymak Jandarma Taburu arasında-
ki boş arazide kazı çalışması başlatmıştı. Yapılan kazı çalışmasında 
elbiseleriyle gömülmüş 3 kişiye ait kemikler bulunmuş, ancak aşırı 
yağış ve güvenlik gerekçe gösterilerek kazılar durdurulmuştu. Aile-
lerin başvurusu üzerine Yağızoymak Jandarma Tabur Komutanlığı 
bölgesindeki arazide kazı çalışmasına tekrar başlandı. Kazı çalışma-
sı sırasında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir yetkili, Güçlü-
konak Cumhuriyet Savcısı, Şırnak Barosu’ndan 2 avukat ve kayıp 
yakınları kazı yapılan alanda hazır bulundu. Akşam saatlerinde sona 
eren kazılarda insana ait 2 tam iskelet çıktı. Kazı çalışması için gi-
rişimlerde bulunan ve kazıları yerinde izleyen iki aile iskeletlerdeki 
elbise parçalarından yola çıkarak iskeletlerin kendi çocukları olan 
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Ömer Çetin ve Ahmet Güler’e ait olduklarını belirtti. Kazılar so-
nucunda çıkan tam iskeletler ve kemiklerin DNA testi için İstanbul 
Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi. Öte yandan kazıda ha-
zır bulunanlardan alınan bilgiye göre iskeletlerin kafatasında mermi 
çekirdeği bulunduğu belirtildi.  

6 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Halim Öz-
demir, şu beyanlarda bulundu: “Ben cezaevinde sizin toplu mezar 
haritası çalışmalarınızı takip etmekteyim. Yalnız size söyleyeceğim 
iki şehir bu çalışmalarınızın arasında bulunmuyor. Bu yerler Kahra-
manmaraş ve Antalya’dır. 10 Nisan 1998 tarihinde Antalya’nın Se-
rik ilçesinde yaşanan çatışmada 10 gerilla yaşamını yitirdi. Bunların 
kimlik bilgileri mektubumda mevcuttur. 1997-1998 yılları arasında 
da Antalya’da yaşanan çatışmada 6 gerilla yaşamını yitirdi. Yine 28 
Mayıs 1998 yılında Kahramanmaraş’ın Göksu ilçesinde çıkan çatış-
mada 6 gerilla yaşamını yitirdi. Bunlardan 2’sinin cenazesi aileleri 
tarafından alındı. Geriye kalan 4 gerillanın cenazeleri ya toplu me-
zara ya da kimsesizler mezarına gömüldüler. Ayrıca Amanoslarda 
16 Mart 1997’de Hatay/Dörtyol/Domuzdamı yaylasında 2 geril-
la, 10 Nisan 1997’de Osmaniye’de 1 gerilla, 1 millis, 26 Haziran 
1997’de Gaziantep/Islahiye İlçesinde 1 gerilla, Temmuz 1997’de 
Osmaniye’de 3 gerilla, 19 Mart 1998 tarihinde Erzin’de 8 gerilla, 
Mayıs 1998’de İskenderun’da 1 gerilla, 24 Haziran 1998’de Osma-
niye/Zorkun yaylasında çıkan çatışmada 2 gerilla yaşamını yitirmiş-
lerdir. Yaşamını yitiren gerillaların mezarının nerelerde olduğunu 
size mektubumda belirttim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”  

14 Şubat 2012’de Diyarbakır’da Suriçi Semti’nde bulunan ve 
1990’lı yıllarda JİTEM örgütlenmesinin kullandığı eski Merkez 
Kapalı Cezaevi’nde 11 Ocak 2012’de Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından yapılan restorasyon çalışmalarında 6 kişiye ait kafatası 
ve insan kemikleri bulunmasının ardından Özel Yetkili Cumhuriyet 
Savcısı’nın denetiminde sonraki günlerde yapılan kazılarda 28 kişi-
ye ait kafatası ve insan kemikleri bulunmuştu. yapılan kazıda da 4 
kişiye ait kafatası ve insan kemikleri bulunduğu açıklandı . 

22 Şubat 2012’de, Mardin’in Dargeçit İlçesi’ne bağlı Bağözü (Ti-
ruva) Köyü’nde Dargeçit Jandarma Komutanlığı’na bağlı askerler-
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ce 1995 yılında gözaltına alınan ve bir daha kendilerinden haber 
alınamayan Davut Altınkaynak, Süleyman Seyhan, Hikmet Kaya, 
Abdurrahman Coşkun, Abdullah Olcay, Mehmet Emin Aslan, Ne-
dim Akyön ve Seyhan Doğan’ın toplu gömüldüğü iddiası üzerine 
su kuyusunda kazı çalışması başlatıldı. Köyün içinde bulunan ve 
daha önce kayıp yakınlarının şüphe üzerine kendi çabalarıyla yap-
tığı kazıda 2 yanmış kemik parçasının bulunduğu kuyuda, sabah 
saatlerinde başlatılan kazı çalışmasında insana ait bir kafatası ile 
elbise parçaları bulundu. Kuyunun çevresi güvenlik şeridi ile ka-
patıldı. Dargeçit Cumhuriyet Savcısı’nın gözetiminde, olay yeri in-
celeme ekiplerinin kepçe ile yürüttüğü çalışmaları İHD heyeti de 
yerinde izledi. Kazı çalışması sırasında bekleyen Seyhan Doğan’ın 
ağabeyi Abdulkerim Doğan, kafatası ve kemiklerin yanında bulu-
nan elbiselerin kardeşine ait olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 
Seyhan Doğan’a ait olduğu düşünülen kafatası ve kemikler adli tıp 
uzmanları eşliğinde kuyudan çıkarılarak bir poşetin içine konuldu.  
Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda başlatılan kazıda insan 
kemikleri, elbiseler ve 3 adet boş kovan bulundu. 

5 Nisan 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sait Çağla-
yan, şu beyanlarda bulundu: “1996 yılında bir görgü tanığının be-
yanı üzerine Hakkâri merkeze bağlı Otluca Köyü Dağ Komando 
Tugayı’nın güneyinden geçen çayı geçtikten sonra yaklaşık 30 ml 
mesafede 6 PKK Militanının gömülü olduğu yeri belirtmektedir. 
Bunlardan 4 erkek 2 kadın olduklarını söylemektedir. Görgü tanı-
ğının verdiği beyana göre sağ yakalayıp Dağ Komando Tugayında 
infaz ettiklerini hatta 2 kadın gerillanın kafalarını koparıp ayrı yer-
lere gömüldüklerini söylemektedir. Mezarlarının nerede olduğunu 
bilmekte ve bu konuda gerekirse yerini bizimle paylaşabileceğini 
söylemektedir. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.”    

26 Nisan 2012’de, Uzun yıllar askeri bölge olarak kullanılan Bitlis 
Tatvan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Radyolink mevkisinde 
ev yapmak için kazı yapan Yakup Şeflekçi, kazı sırasında bir kafata-
sı ve kemik parçaları buldu. Şeflekçi, kafatası ve kemikleri görünce 
kazıyı durdurup, polis ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine ge-
len ekiplerin yaptığı ön incelemede kafatası ve kemiklerin insana 
ait olduğu belirlendi. Kemiklerin çıkması üzerine kazı çalışmaları 
durdurulurken, Tatvan Cumhuriyet Savcılığı ise, konuyla ilgili ola-
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rak inceleme başlattı. Savcı, kafatası ve kemikleri alarak Adli Tıp 
Kurumu’na gönderdi. Kemiklerin çıkmasından sonra İHD Bitlis 
Temsilcisi Hasan Ceylan ile MEYA-DER Yöneticisi Nihat Oruç 
olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Ceylan ve Oruç, savcı 
ve görgü tanıklarıyla görüşerek konuyla ilgili olarak bilgi topladı. 
Yapılan incelemelerden sonra açıklama yapan İHD Temsilcisi Ha-
san Ceylan, kemiklerin bulunduğu alanın geçmişte kontrol altında 
sıkı tutulan bir alan olduğunu ve bu olayında yeni bir toplu mezar 
olduğuna şüphesinin yüksek olduğunu söyledi. İHD ve MEYA-
DER olarak konuyla ilgili gerekli bütün girişimleri yapacaklarını 
dile getiren Ceylan, “Bitlis’te, Tatvan’da ve Mutki’de 90’lı yıllarda 
yasadışı işlere bulaşmış korucu veya JİTEM mensubu itirafçıların 
bize gelerek bu tür infazların yaşandığını ve olay yerlerini bize an-
latmışlardı. Şu ana kadar 350-400 civarı toplu mezar tespit ettik. 
Bu gün burada çıkan kemiklerinde yeni bir toplu mezara ait olduğu 
konusunda hiçbir şüphemiz yoktur. Biz bu gün gerekli incelemeleri 
yaptık. Ancak burada çıkan kemiklerle ilgili gerekli bütün girişim-
leri yapacağız. Bu olayın kapanmaması için kamuoyu da duyarlı 
olması gerekiyor” diye konuştu 

12 Mayıs 2012 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Cihan 
Tekol, şu beyanlarda bulundu: “Babam İzzettin Tekol, 27.10.1995 
tarihinde Silvan Kırsalında çıkan bir çatışma sonucunda 6 PKK 
Militanı,1asker ile birlikte yaşamını yitirdiler. Çatışmanın yaşandı-
ğı yer Lice, Kulp ve Silvan üçgeninde bulunan ve Silvan’a bağlı 
olan Gundé Şew (Erkenciler köyü) mezarlığında amcam ve köylü-
ler cenazeleri defne ediyorlar. Cenazeler şuan da köy mezarlığında 
bulunuyorlar. Cesetler yakılmış haldeydiler. Çatışma sonucunda ve-
rilen haberlerde 7 PKK Militanının öldürüldüğü bilgisi kamuoyuna 
verildi. Savcılık tutanağında babamın da örgüt üyesi olarak kabul 
edilmişti. Çatışmanın yaşandığı yer köyümüze yakın olan Dolap 
dere meydana gelmişti. Babam sivildi ve işçi olarak çalışıyordu. 
Babamla ilgili gaiplik kararı almak istiyorum. DNA Testinin yapı-
larak babamın olup olmadığını tespit edilmesini istiyorum. Mevcut 
durumda hiçbir hukuksal işlem yapamıyoruz. Bu konuda sizden hu-
kuki yardım talep ediyorum.” 

12 Haziran 2012’de, Batman Gercüş’e bağlı Arıca Köyü’nde dün 
akşam saatlerinde evinin etrafını bahçeye çevirmek için kazı yapan 
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81 yaşındaki Mehmet Ekinci, yaptığı kazıda insan kemiğine rastla-
dı. Ekinci, kazı yaptığı sırada 20 santim derinlikte insan kemikleriy-
le karşılaştığını belirterek, kendisine ait çorak araziyi bahçe yapmak 
için kazdığı sırada insana ait kafatası ve kemiklerle karşılaştığını 
ifade etti. İrili ufaklı kemiklerle karşılaşan Ekinci, kemiklerin han-
gi döneme ait olduğunu bilmediğini söyledi. Köy muhtarı M. Şerif 
Ekinci ise, çıkan kemiklerin araştırılmasını isteyerek, “Kazıyı ya-
pan amcamdır. Burası kendisine ait olduğu için kazıp ekmek istiyor. 
Bir bahçe yapmak istiyor. Taşları topluyor. Kazınca insan kemikleri 
ortaya çıktı. Bu kemikler ile ilgili yetkililere bilgi verdik. Bu ke-
miklerin kontrol edilmesini ve neyin nesidir diye öğrenmek istiyo-
ruz” şeklinde konuştu. Kemiklerin ortaya çıkmasının ardından köye 
giden çok sayıda asker, insan kemiklerinin ortaya çıktığı bölgeyi 
ablukaya aldı. Alan kepçelerle kazılarak bulunan kemiklere el ko-
nulduğu iddia edildi. Gercüş Kaymakamı Halit Mengi ise, konunun 
Adliye’ye intikal ettiğini ve Gercüş savcılığının çıkan kemikler için 
inceleme başlattığı bildirildi.  

31 Ağustos 2012’de, Bitlis’te 24 PKK militanına ait olduğu belir-
tilen yeni bir toplu mezar ortaya çıktı. Görgü tanıklarının anlatım-
larına göre, 24 PKK militanı 1996 yılında yaşanan bir çatışmada 
yaşamını yitirdikten sonrası toplu bir şekilde gömüldü. Can güven-
liği gerekçesiyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen görgü tanık-
larının, toplu mezar ile ilgili bilgileri İHD Bitlis Şube yetkililerine 
anlatmasının ardından toplu mezarın yeri tespit edildi. Görgü tanık-
larının anlattıklarına göre, 9’u kadın toplam 24 PKK militanı, 1996 
yılında Mutki’ye bağlı Xeçereş Dağı’nda meydana gelen çatışma 
sonrası yaşamını yitirdiğini belirtti. Görgü tanıkları, 24 kişilik PKK 
militanı grubun alanda pusuya düşürülerek toplu bir şekilde katle-
dildiğini belirterek, 24 PKK militanına ait cenazelerin aynı alanda 
üç ayrı çukur kazılarak defnedildiğini söyledi. İHD Bitlis Temsilcisi 
Hasan Ceylan görgü tanıklarının anlatımları doğrultusunda gittik-
leri toplu mezar alanında toprak üstüne çıkmış insan kemikleri ve 
PKK militanlarına ait kırsalda giyilen elbiselere rastlandığını söyle-
di. Toplu mezar alanında incelemede bulunan Ceylan, alanda insan 
kemikleri ve üzerinde kurşun ve kan izi bulunan elbiseleri görünce 
vahşetin boyunun farkına vardıklarını ifade etti.  

26 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdullah 
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Uzden, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum İhsan Uzden, 1997 yılın-
da İstanbul’a gitti. İstanbul’da 6 ay kaldıktan sonra tutuklandı ve 
çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 yıla mahkûm edildi. Cezasını bi-
tirdikten sonra çıktı ve 1997 yılının sonunda PKK Örgütüne katılım 
sağladığını öğrendik. 10 ay sonra oğlumun çatışmada yaşamını yi-
tirdiğinin haberini aldık. Ben o dönem itibariyle Lice Cumhuriyet 
Başsavcılığına ve Lice Jandarma Komutanlığına başvuruda bulun-
dum. Oğlumla birlikte iki arkadaşı köylüler tarafından Lice’ye bağ-
lı Comeleş köyü olan bir araziye gömüldüklerini köylülerden öğ-
rendik. Bu konuda Lice Gomé Êmera köyü muhtarı ve köylüler de 
sonradan gelip tanıklık edeceklerini söylediler. Oğlumun gömülüğü 
olduğu iddia edilen yerin tespiti, mezarının açılmasını, DNA karşı-
laştırılması yapılması ve tarafımıza verilmesini talep ediyorum. Bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum 

26 Eylül 2012’de, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hatun Aslan, 
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Yılmaz Aslan, 1998 yılında 
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik 
bölümünü okurken 4. Sınıfta kayboldu. Yaptığımız araştırma sonu-
cunda PKK Örgütüne katılım sağladığını öğrendik. 10 ay sonra oğ-
lumun çatışmada yaşamını yitirdiğinin haberini aldık. Ben o dönem 
itibariyle oğlumun cenazesinin bana verilmesi için Lice Cumhuriyet 
Başsavcılığına ve Lice Jandarma Komutanlığına başvuruda bulun-
dum. Oğlumla birlikte iki arkadaşı köylüler tarafından Lice’ye bağ-
lı Comeleş köyü olan bir araziye gömüldüklerini köylülerden öğ-
rendik. Bu konuda Lice Gomé Êmera köyü muhtarı ve köylüler de 
sonradan gelip tanıklık edeceklerini söylediler. Oğlumun gömülüğü 
olduğu iddia edilen yerin tespiti, mezarının açılmasını, DNA karşı-
laştırılması yapılması ve tarafımıza verilmesini talep ediyorum. Bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
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İHD DİYARBAKIR ŞUBESİNİN HAZIRLADIĞI TOPLU ME-
ZAR RAPORUNA GÖRE İL İL TOPLU MEZARLARIN SAYISI 
(2011 YILI)

TOPLU MEZAR 
İDDİALARI

AÇILAN TOPLU 
MEZARLAR

TOPLAM

MEZAR 
SAYISI

KİŞİ 
SAYISI

MEZAR 
SAYISI

KİŞİ 
SAYISI

MEZAR 
SAYISI

KİŞİ 
SAYISI

DİYARBAKIR 24 270 6 28 30 298

SİİRT 35 368 1 8 36 376

BİTLİS 32 462 3 23 35 485

HAKKÂRİ 33 347 33 347

BİNGÖL 32 430 1 38 33 468

VAN 18 257 18 257

ŞIRNAK 12 199 2 5 14 204

BATMAN 10 187 1 11 11 198

MARDİN 13 91 1 7 14 98

DERSİM 3 245 2 14 5 259

ELAZIĞ 2 54 1 1 3 55

AĞRI 2 53 2 53

IĞDIR 1 14 1 14

ARDAHAN 1 19 1 19

KARS 1 7 1 7

ADIYAMAN 1 17 1 17

MALATYA 1 5 1 5

GAZİANTEP 1 10 1 10

HATAY 1 8 1 8

ŞANLIURFA 1 15 1 1 2 16

HİZBULLAH 10 54 10 54

TOPLAM 224 3058 29 190 253 3248
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ANAYASA ÇALIŞMALARI

TÜRKİYE’NİN İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ SO-
RUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ VE DEMOKRATİK 
ANAYASAYA İHD ÖNERİLERİ

I-GİRİŞ

Osmanlı Devletinin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti’nde bugüne 
kadar hiçbir Anayasa halkın katılımı ile yapılmamıştır. 1876 tarihli 
Kanuni Esasi, 1921 tarihli Teskilatı Esasiye Kanunu, 1924 tarihli 
Anayasa, 1961 tarihli Anayasa ve 1982 tarihli Anayasa doğrudan 
doğruya iktidardaki güçlerin isteği doğrultusunda (1961 ve 1982 
tarihli anayasalar askeri darbe dönemlerinde cuntalar tarafından ha-
zırlanmıştır), vatandaşların doğrudan ya da dolaylı katılımı olmadan 
hazırlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ideolojik bir ulus devlettir. Kemalist 
ideoloji ya da resmi ideoloji olarak da adlandırılabilecek bu durum 
1924 Anayasası ile inşa edilmeye başlamış, 1961 Anayasası ile 
pekiştirilmiş, 1982 Anayasası ile de militarizm yoluyla (baskı ve 
zorla) kalıcı sonuç almaya çalışmıştır.  Bu ulus devletin Türk etnisi-
tesine dayanması ve laiklik ilkesine rağmen, Müslümanlığın sunni 
yorumunun devletleştirilmiş halini benimseyen bir din anlayışına 
sahip olması sorunların ana kaynağını oluşturur. Anayasada bu ide-
olojik anlayış militarist bir zihniyetle başlangıç metninde açıkça yer 
bulmuştur.  Bu devlet bu yapısıyla demokratik olmayan bir Cumhu-
riyeti tanımlamaktadır. Cumhuriyetin demokratikleştirilmesi yoluy-
la Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi sorunları çözülebilir. Bu-
nun için demokrasinin çoğulculuk, açıklık ve katılımcılık ilkelerinin 
yeni yapılacak anayasada mutlaka yaşam bulması gerekir.
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Demokratik Anayasa geleneği olmayan Türkiye’de, sivil bir Anaya-
sa yapılması demokrasinin gelişimi ve rüştünü ispatlaması bakımın-
dan çok önemlidir. Yurttaşların sivil ve demokratik yoldan Anayasa 
yapım sürecine katılması hayati önem arz etmektedir. 12 Haziran 
2011 seçimleri öncesi tüm partilerin yeni anayasa yapılacağına dair 
vermiş oldukları söze rağmen, yurttaşların tümünün oy verdiği siya-
sal partilerin TBMM’de temsilinin %10 gibi yüksek bir seçim barajı 
ile engellenmesi birçok siyasi partinin adeta silinmesine ve seçime 
katılamamasına neden olmuştur. Buna rağmen, emek demokrasi ve 
barış bloğunun bağımsız adaylarla seçime katılması ve 36 milletve-
kili çıkarması yeni anayasa yapım sürecinde toplumsal muhalefetin 
en önemli dinamiğini devre dışı bırakamamıştır. TBMM’de grubu 
bulunan siyasi partilerin eşit temsille Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
kurmaları ve çalışmalarına başlamaları önemli bir başlangıç olarak 
değerlendirilebilir.

Yeni ve demokratik anayasanın yapılabilmesi için halen devam 
eden silahlı çatışmaların sona erdirilmesi gerekmektedir. Kürt so-
rununda şiddete dayalı çözümsüzlük politikalarının sonucu olarak 
devam eden silahlı çatışma ortamında yeni ve demokratik anayasa 
yapılamayacağı ortadadır. Bu nedenle kalıcı çatışmasızlık ortamının 
sağlanması için taraflar arasında kesilen müzakerelerin bir an önce 
başlatılması gerekmektedir. Bunun için de uygun müzakere koşul-
ları yaratılmalıdır. 

Yeni ve demokratik anayasa yapım sürecinde toplumun tüm kesim-
lerinin sürece katılımı ve bu sürecin mümkün olduğu kadar özgür-
lükçü bir ortamda geçmesini sağlamak ve tabi ki demokratikleşmeye 
olan inancı göstermek açısından da ifade ve örgütlenme özgürlüğü 
önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. TBMM’nin en kısa 
zamanda geniş kapsamlı bir demokratikleşme paketini gündemine 
alması ve yasalaştırması gerekmektedir.

Anayasa Hazırlık Komisyonunun sivil ve demokratik toplum ku-
ruluşlarının görüşlerini almaya başlaması ve bu konuda somut ça-
lışmaları başlatması sivil katılımın diyalog yoluyla gerçekleştirile-
bileceği anlamına gelmektedir. Ancak, Türkiye’deki diyalog meka-
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nizmasının monoluğa dönüşme tehlikesi bulunduğundan, sürecin 
yakından ve dikkatlice takip edilmesi gerekmektedir. Türkiye’de 
yeni oluşan sivil ve demokratik anayasa hareketinin bu süreçte etkili 
olmak için yaptığı çalışmalara İnsan Hakları Derneği de aktif ola-
rak katılmaktadır. İHD, kurulduğu 1986 yılından beri Türkiye’nin 
demokrasi ve insan hakları sorunlarının ancak yeni ve demokratik 
bir anayasa ile çözülebileceğini belirtmiş, Türkiye’nin en eski ve en 
yaygın insan hakları örgütü olarak sivil anayasacılık hareketi içeri-
sinde yer almış, TİHV ile birlikte Türkiye İnsan Hakları Hareketi 
Konferanslarını 1998 yılından beri gerçekleştirmiş, sivil anayasacı-
lık hareketinin 2009 yılında başlayan somut ve yaygın çalışmaları 
içerisinde yer almıştır.  İHD, sadece 2011 yılı içerisinde Adıyaman, 
Hatay, Hakkari, İzmir, Çanakkale, Malatya, Trabzon, İstanbul, ille-
rinde Anayasa sempozyum ve panelleri gerçekleştirmiş, Demokra-
tik Anayasa Hareketi içerisinde çalışmalara katılmış, diğer kurum-
ların Anayasa toplantılarına (Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Ankara) 
katılarak görüşlerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Anayasa ile ilgili 
olarak çok sayıda insiyatif veya platformlarla ortak toplantılara ka-
tılım sağlanmıştır.

İHD, yeni ve demokratik Anayasa için temel önerilerini 16 Nisan 
2012 günü TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonuna sunuş yaparak 
anlatmıştır.

II- ANAYASA YAPIMINDA İLKELER

Yeni ve demokratik Anayasa aşağıda belirttiğimiz ilkelere uygun 
olarak yapılmalıdır. 

1.Anayasa bütünüyle yeniden yazılmalıdır 

1982 Anayasası, 2010’daki kapsamlı değişiklik de dahil olmak üzere 
günümüze dek 17 kez değiştirilmiştir. Bu değişiklikler Türkiye’nin 
demokrasi ve insan hakları sorunlarını çözememiştir. Mevcut Ana-
yasa bir darbe anayasasıdır. Bu nedenle mevcut anayasa referans 
alınmamalı ve anayasa bütünüyle yeniden yazılmalıdır.

2. Anayasanın yapım sürecinde eşitlik, özgürlük, barış, adalet, 
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demokrasi, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk, yerinden yönetim, 
çok kültürlülük, açıklık ve katılımcılık ilkeleri esas alınmalıdır

Yeni anayasanın tüm toplumun kabul ettiği ve sahiplendiği, meşrui-
yeti tartışılmayacak bir mutabakat metni olması için, yapım sürecin-
de, çağımız demokrasilerinin vazgeçilmez unsur olarak kabul ettik-
leri bu ilkelerin hayata geçirilmesini sağlayacak katılım süreçleriyle 
birlikte düzenlenmesi zorunludur. Siyasi partilerin komisyondaki 
önerileri bu ilkeler altında incelenmelidir.

3. Anayasa insan haklarına dayalı olmalı ve temel hak ve özgür-
lüklere aykırı hiçbir önermeyi içermemelidir

Yeni anayasa, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi temel in-
san hakları sözleşmelerine aykırı hiçbir unsur içermemeli ve de-
ğer taşıyıcı olmalıdır. Komisyon çalışmalarına başlamadan önce 
Türkiye’nin insan hak ve özgürlükleriyle ilgili uluslararası alandaki 
tüm yükümlülüklerinin listesini yapmalıdır.

4. Anayasa Türkiye’nin temel sorunlarını çözecek şekilde tasar-
lanmalıdır

Yeni anayasa yukarıda sayılan ilk üç madde ekseninde, Türkiye’nin 
en temel sorunları olan Kürt sorunu ile din ve vicdan özgürlükleri 
sorunlarına kalıcı çözümler getirmelidir. Askeri vesayet dahil tüm 
vesayet kurumlarının etkinliğine son vermeli, aşırı merkeziyetçi 
ve denetimden uzak tutulan idarenin yerine yerinden yönetimi esas 
alan,  denetime açık, hesap verebilir bir devlet yapısının oluşturul-
masını sağlamalıdır. Ayrımcılığın her türüne karşı güvenceleri oluş-
turmalı, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü mutlak biçimde güvence 
altına almalıdır. Hukukun üstünlüğüne dayalı bir yargı yapılanma-
sını gerçekleştirmeli, adil yargılanma hakkını güvence altına almalı 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğini esas almalıdır.

III- ANAYASANIN BAŞLANGIÇ METNİ

Anayasanın mevcut başlangıç metni militarist ideolojik bir ulus 
devleti tanımladığından ötürü red edilmelidir. Türkiye’nin, demok-
rasinin çoğulculuk, açıklık ve katılımcılık ilkelerine uygun olarak 
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yeni ve demokratik bir anayasası için; Türkiye’de yaşayan farklı et-
nik grupların, dil gruplarının, din gruplarının, inanç gruplarının var-
lığı genel bir ilke olarak kabul edilmeli, bunların barış ve tam hak 
eşitliği temelinde belirlenecek kurallar çerçevesinde demokratik 
cumhuriyet içerisinde bir arada yaşama kararlılığı ifade edilmelidir. 

Başlangıç metninde, BM temel insan hakları belgelerinde yer aldığı 
gibi başta zulme karşı direnme hakkı olmak üzere insanların yoksul-
luktan ve korkudan kurtulma hakları olduğu ifade edilmelidir. 

Başlangıç metninde, soykırım başta olmak üzere insanlığa karşı 
suçlar, savaş suçları ve saldırganlık suçlarına karşı olunduğu, bunla-
rın işlenmemesi için ulusal ve uluslar arası düzeyde her türlü çaba-
nın gösterilmesi gerektiği ifade edilmelidir. 

IV- GENEL İLKELER

1- İnsan Onuru

Anayasanın ilk maddesi “insanlar onurda ve haklarda eşittir” evren-
sel ilkesi ile başlamalıdır. Bugüne kadar ki tüm anayasalarda önce 
devlet sonra birey gelmekte idi. Yeni ve demokratik anayasada önce 
birey sonra devlet gelmelidir.

2- Demokratik Cumhuriyet

İkinci madde, Türkiye devletinin bir demokratik Cumhuriyet olduğu 
biçiminde düzenlenmeli, demokratiklik vurgusu kuvvetlendirilmelidir.

3- Halklar ve İnançlar Topluluğu, İnsan Haklarına Da-
yalılık, Laiklik, Sosyal Adalet ve Sosyal hukuk devleti, 
Hukukun Üstünlüğü

Üçüncü madde, ülkede yaşayan halklara ve inançlara genel bir ilke 
olarak atıf yapmalı, Atatürk milliyetçiliğine yer vermemeli, demok-
ratik cumhuriyetin insan haklarına dayalı olduğu vurgusu yapılmalı, 
hukukun üstünlüğü, laiklik ilkesine, sosyal adalet ve sosyal hukuk 
devleti kavramlarına yer verilmelidir.
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4- Resmi Dil,  Çok dillilik ve Çok kültürlülük 

Dördüncü maddede, “Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölün-
mez bütünlüğünü” belirten ve resmi ideolojiyi özetleyen, 1982 Ana-
yasasının özü olan bu cümle kesinlikle yer almamalıdır. Devletin 
resmi dilinin Türkçe olduğu ve yerel yönetimlerin Türkçe ile bir-
likte belirledikleri bir veya birkaç başka dilin de o bölge yerelinde 
ikinci veya üçüncü resmi dil olabileceği düzenlemeli ve böylece çok 
dillilik güvence altına alınmalıdır. Çok dillilikle birlikte çok kültür-
lülüğe vurgu yapılmalıdır. Ayrıca ulusal bayrak, başkent ve ulusal 
marşa yer verilmelidir.

Mevcut dördüncü madde gibi bir maddeye kesinlikle yer verilme-
melidir.

5- Kuvvetler Ayrılığı

Anayasada kuvvetler ayrılığı ilkesine yer verilmelidir. Kuvvetler 
ayrılığının farklı hükümet sistemlerinde de uygulanabileceği unu-
tulmamalı, parlamenter, yarı başkanlık, başkanlık sistemleri tartışıl-
malı ve yerinden yönetim ilkesinin en iyi şekilde uygulanabileceği 
bir model üzerinden kuvvetler ayrılığı tasarlanmalıdır.

6- Hukuk Önünde Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı

Anayasada eşitlik maddesi düzenlenirken, ayrımcılın temelleri ye-
niden yazılarak, Herkesin dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, cinsel 
yönelim ve cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş ve inanç, din ve 
mezhep, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş, ha-
milelik ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin hukuk önünde 
eşit olduğu belirtilmelidir. 

Bu maddede nefret söylemi yasaklanmalı ve nefret suçlarına kanun-
la belirlenecek yaptırımlar öngörülmelidir.

Ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve eşitlik sağlanması için oluşturu-
lacak bağımsız kurumlara dayanak teşkil edecek düzenlemeye yer 
verilmelidir.

Böylece etnik köken ve mezhep ayrımcılığı, farklı cinsel yönelimi 
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ve kimliği olan LGBTT bireylere yapılan ayrımcılık, toplumsal cin-
siyet ayrımcılığı, yaş nedeniyle yapılan ayrımcılık gibi ayrımcılıklar 
da yasaklanmış olacaktır.

7- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Genel ilkeler bölümünde toplumsal cinsiyet eşitliği mutlak bir bi-
çimde düzenlemelidir. Bu hususla ilgili olarak Anayasa için Kadın 
Platformunun anayasa önerilerini desteklediğimizi belirtmek isteriz.

8- Sosyal Devletin Görevleri

Mevcut anayasadaki devletin görevleri başlıklı madde sosyal devle-
tin görevleri olarak yeniden düzenlenmelidir. Yeni liberal ekonomi 
politikalarının ekonomik, sosyal, kültürel ve dayanışma haklarında 
meydana getireceği ihlalleri önleme görevinin sosyal devlete görev 
olarak verilmesi gerekmektedir.

V- TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Anayasada temel hak ve özgürlükler ayırım yapılmadan bir bütün 
olarak yani kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve dayanışma 
hakları evrensel sözleşmelerdeki gibi düzenlenmelidir. Düşünceyi 
ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü en temel özgürlük olarak 
mutlak bir koruma altına alınmalıdır.

Bu bölümde temel hak ve özgürlükler düzenlenirken, sadece birey 
hakları değil aynı zamanda topluluk hakları da güvence altına alın-
malıdır. Örneğin, dil hakları, kültürel haklar, engelli hakları, özel 
olarak korunması gereken grupların hakları gibi.

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında, bu hakların özüne 
dokunulamayacağının açıkça ifade edilmesi, bunun dışındaki sınır-
lamaların Anayasa’ya aykırı olamayacağının düzenlenmesi yeter-
li olacaktır. Aksi halde, 82 Anayasasında olduğu gibi önce haklar 
düzenlenip, ardındaki paragrafta sınırlandırma yöntemine gitmenin 
terk edilmesi gerekmektedir. Anayasa da temel hak ve hürriyetlerin 
kötüye kullanılamaması maddesine benzer bir maddenin yeniden 
düzenlenmemesi gerekmektedir. 
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Bu bölüm düzenlenirken, ülkemizdeki temel sorunların çözümüne 
katkı sunacak düzenlemeler daha açık ve sade bir biçimde belirtil-
melidir.

Kürt Sorunun çözümü için;

Kürt sorununun çözümünde önemli bir kolaylık sağlayacak olan 
dil hakları anayasada özel olarak düzenlenmeli, anadilinde eğitim 
ve öğretim hakkı kabul edilmeli, bunun nasıl uygulanacağı kanun-
la düzenlenmelidir. Bu düzenleme diğer etnik gruplar açısından da 
yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu düzenleme ile asimilasyon süreci 
kesin olarak sona ermiş olacaktır.

Halkların kendi geleceklerini belirleme hakkı kapsamında yerinden 
yönetim ilkesine uygun bir yeni idari yapılanma ile Kürtlerin statü 
talebi karşılanmalıdır.

Anayasada vatandaşlık tanımı yapılırken, hiçbir etnisiteye yer ve-
rilmemelidir.

Din ve Vicdan Özgürlüğü sorunu açısından;

Öncelikle hem vicdan özgürlüğü açısından hem de militarizmle 
mücadele açısından vicdani ret hakkının mutlak olarak tanınması 
sağlanmalı ve nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmelidir.

Laiklik ilkesi uyarınca devletin tüm dinler, mezhepler, inançlar ve 
inançsızlık karşısında eşit mesafede olacağı düzenlenmeli ve bun-
ların inançlarını yaşamaları için gerekli her türlü kolaylığı eşit bi-
çimde sağlayacağı vurgulanmalıdır. Böylece başta Aleviler olmak 
üzere farklı inançların talepleri de kabul edilmiş olacaktır. Zorunlu 
din dersi uygulaması kaldırılmalıdır. Reşit olan bireylerin kamusal 
alan dahil inançları ve kültürleri gereği kıyafetleri ile ilgili(örneğin, 
başörtüsü yasağı gibi) yasaklayıcı anlam ve sonuç doğuracak yo-
rumlar yerine açık bir şekilde serbesti getirilmelidir. Tüm dinler ile 
inançların kendi din adamlarını yetiştirmeleri ile ibadet ve inanç 
merkezlerini kurmaları serbest olmalıdır( örneğin, Heybeliada Ruh-
ban Okulu’nun açılması gibi).
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Devrim kanunları nedeni ile el konulan ve müzeye dönüştürülen çe-
şitli inanç merkezleri ile doğal ve tarihi inanç merkezleri ve yapıları 
ait olduğu inançların temsilcilerine iadesi ile ilgili anayasaya geçici 
bir hüküm eklenmelidir.(Örneğin Hacı Bektaş’ı Veli Dergahı, Düz-
gün Baba ziyaretgahı gibi)

Vesayet Sisteminin Sona Ermesi Açısından;

Temel hak ve özgürlükler bölümünde mevcut vesayet sisteminin 
devamını sağlayan siyasi yasaklar ve parti kapatmalara son verecek 
düzenlemelere yer verilmeli, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesinin 
siyasal partiler üzerindeki vesayeti sona erdirilmelidir. Yine merke-
zi idarenin yerel idare üzerindeki, YÖK’ün Üniversiteler üzerinde-
ki, MGK’nın Hükümet üzerindeki, Cumhurbaşkanının yargı üzerin-
deki vesayeti sona erdirilmelidir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Bakımından;

Temel hak ve özgürlükler bölümünde, toplumsal cinsiyet eşitliği-
nin sağlanması bakımından bazı haklar düzenlenirken kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanması açısından özel vurguların yapılması sağlan-
malıdır.

Kadına yönelik her çeşit şiddetin önlenmesi açısından özel olarak 
alınması gereken tedbirlere yer verilmelidir. Köleliğin, kadın tica-
retinin ve fahişeliğin önlenmesi açısından devlete ve topluma düşen 
sorumluluklar düzenlenmelidir. Özel hayat ve aile hayatına saygı 
düzenlenirken eşlerin eşitliği açısından düzenleme yapılmalıdır. Si-
yasal haklar düzenlenirken, eşit temsilin sağlanması açısından ge-
rekli düzenlemeler yapılmalıdır. Sağlık, Eğitim ve Çalışma hakları 
düzenlenirken kadın erkek eşitliği açısından gerekli düzenlemelerin 
yapılması unutulmamalıdır. 

Temel hak ve özgürlükler açısından ayırım yapılmadan BM ve 
Avrupa Konseyi’nin temel hak ve özgürlüklerle ilgili ulusal üstü 
sözleşmelerindeki gibi düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra 
aşağıda belirtt iğimiz çeşitli hak kategorilerinde özel olarak vur-
gulamak istediğimiz hususlara da dikkat çekmek durumundayız.
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Yaşam hakkı;

Ölüm cezası kaldırılmıştır. Bu tartışmalar hiçbir koşulda yapılma-
malıdır. Ölüm cezası yerine getirilen ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası kaldırılmalıdır. Bu ceza sonuç itibarı ile ölüme kadar sürdü-
rüldüğünden, yaşam hakkına aykırıdır. 

Yaşam hakkı düzenlenirken, özellikle sıkıyönetim veya olağanüs-
tü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasın-
da silah kullanılmasına kanunen cevaz verdiği zorunlu durumlarda 
meydana gelen öldürme fiilleri cümlesinin yeni Anayasa da daha 
açık bir şekilde yer alması gerekmektedir. Halen mevcut uygula-
malar yargısız infazların devamını sağlayıcı niteliktedir. Güvenlik 
kuvvetlerinin silah kullanma yetkisinin şekil ve şartlarının uluslar 
arası hukuk kurallarına uygun olarak çok zorunlu durumlarda dü-
zenlenmesinin sağlanması gerekmektedir. Kanunun izin verdiği zo-
runlu durumların ne olduğunun Anayasa da daha açık bir şekilde 
yazılması gerekmektedir. 

BM İnsan Hakları Komitesi’nin 1982 yılında yaşam hakkı ile ilgili 
kabul ettiği 6 nolu genel yorumunda, kötü beslenmenin ve salgın 
hastalıkların engellenmesiyle ilgili alınacak tedbirlerin yaşam hak-
kıyla doğrudan bağlantılı olduğu belirtilerek, bu konuda devletin 
gerekli tedbirleri alma zorunluluğuna dikkat çekmiştir, Dolayısıyla 
yeni Anayasa’da ya yaşam hakkı bölümünde ya da sağlık hakkı bö-
lümünde buna uygun bir düzenleme yapılmalıdır.

BM İnsan Hakları Komitesi’nin 1984 yılında yaşam hakkıyla ilgili 
kabul ettiği 14 nolu genel yorumda ise nükleer silahların tasarlanma-
sının, denenmesinin, üretilmesinin, elde bulundurulmasının ve mev-
zilenmesinin yaşam hakkına yöneltilmiş en büyük tehditlerden biri 
olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla nükleer silahların yasaklanması ve 
bu silahların kullanımının insanlığa karşı işlenen suç olarak tanınma-
sının gerekliliğini belirtilmiştir. Yaşam hakkı düzenlenirken nükleer 
silahların yasaklanmasıyla ilgili bir ifadenin yer alması sağlanmalıdır. 

Yaşam hakkı düzenlenirken, Türkiye’de en fazla insanın trafik ka-
zalarında öldüğü gerçeği unutulmamalı, trafikte yaşam hakkının 
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korunması konusunda gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili devletin 
sorumluluğu tanınmalıdır.

Yaşam hakkının korunması ile ilgili olarak şiddetle mücadele konu-
sunda anayasaya vurgu yapılmalı, güvenlik elemanları dahil herkesin 
silah taşıma ve kullanması mümkün olduğu kadar kısıtlanmalıdır.

İşkence ve Kötü Muamele Yasağı;

İşkence ve Kötü Muamele Yasağı uluslararası sözleşmelerde olduğu 
gibi, “hiç kimse işkenceye ya da zalimane, insanlık dışı ya da kü-
çük düşürücü muamele ya da cezalandırmaya maruz bırakılamaz” 
şeklinde düzenlenmelidir. BM İnsan Hakları Komitesi, 1992 yılında 
kabul ettiği 20 nolu genel yorumunda, yukarıda belirtilen fiillerin 
tümünün yasaklanmış eylem olarak nitelendirmektedir, herhangi bir 
ayrım yapmamaktadır.  

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı 

Özellikle tutukluların tutuklama şartları ile ilgili düzenleme yapı-
lırken sadece genel tutuklama sebepleri yazılmalı, bunun dışında, 
“kanunda gösterilen diğer haller gibi” soyut düzenlemelere kesin-
likle yer verilmemelidir. Gözaltı süreleri 24 ve toplu olarak işlenen 
suçlarda 48 saatle sınırlandırılmalıdır.  

İfade Özgürlüğü;

AİHS ve AİHM kararları uyarınca ifade özgürlüğü mutlak bir koruma 
görecek şekilde düzenlenmelidir. Şiddete başvurulmadığı sürece her 
türlü düşüncenin ifade edilmesinde sınırlandırmaya gidilmemelidir.

Örgütlenme Özgürlüğü;

Örgütlenme hakkı ayırımsız olarak herkese tanınmalı, bu hak en 
geniş biçimde AİHS’te tanımlandığı biçimde düzenlenmeli, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinin içtihat haline gelmiş kararlarına ba-
kılmalıdır.

Düşünce, Din ve Vicdan Özgürlüğü;

BM İnsan Hakları Komitesinin 1993 tarihli 22 nolu genel yorum 
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beyanına uygun olarak din ve vicdan özgürlüğü, BM İnsan Hakları 
Komitesinin 1983 tarihli 10 nolu genel yorum beyanına göre de dü-
şünce özgürlüğü düzenlenmelidir. 

Adil Yargılanma Hakkı;

Adil yargılanma hakkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ile 
BM İnsan Hakları Komitesi kararlarına uygun olarak düzenlenmeli-
dir. Bu hak düzenlenirken vatandaşın uluslararası ceza mahkemesine 
verilebileceğine dair hüküm konmalıdır. Ayrıca soykırım ve insanlığa 
karşı suç işleyenlerle ilgili olarak geçmişe dönük de olsa zaman aşımı 
kurallarının uygulanamayacağı açık bir şekilde yer almalıdır. 

Bu hak düzenlenirken, ülkemizde adeta cezasızlığa zemin sunan 
kamu güvenliği nedeni ile davanın bir başka yere nakli uygulama-
sına engel olunmalıdır. Özellikle güvenlik kuvvetlerinin öldürme 
fiillerini işlemesi nedeniyle açılan davaların nakline kesinlikle en-
gel olunmalıdır. Bu şekilde nakledilen davaların sonuçları adaleti 
zedeleyici olmuştur.   

Özel veya olağanüstü yargı yetkisi kullanabilecek yargı mercileri-
nin kurulmaması için özel bir madde yer almalıdır.

Adil yargılanma hakkı içerisinde çocuk ceza adalet sisteminin mut-
laka yer alması gerekmektedir.

Hak Arama Hürriyeti; 

Herkesin etkili bir şekilde hem kamu idaresi, hem de yargı organları 
önünde hak arama hakkından kısıtlama olmadan yararlanabilmesi 
ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. Hak aramada zamanaşımı süreleri 
uzun tutulmalı, şekli hukuk kuraları ile hak aramada kısıtlamaya gi-
dilmemesi sağlanmalıdır. Günümüzde hak arama yolları yargılama 
süreçlerindeki harç ve giderlerin tutarlarının arttırılmasıyla engelle-
nir bir hale gelmiştir. Özellikle ceza hukukunu ve genel olarak kamu 
hukukunu ilgilendiren tüm davalarda ücretsiz yargı hizmeti temel 
prensip olarak Anayasal güvence altına alınmalıdır. Ayrıca hukuk 
mahkemelerindeki harç miktar ve oranlarının hak arama hürriyetini 
engellemeyecek bir düzeye çekilmesi gerekir. Zira yeni HMK ile 
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uygulamaya konulan harç oranları ve peşin masraf avansı alınması, 
yargılamayı hızlandırma amacıyla yapılmışsa da dava açma hürri-
yetini engelleyebilecek niteliktedir.

Seyahat Özgürlüğü

Vatandaşın ülke içinde özgürce hareket etme ve ikamet hakkı oldu-
ğu belirtilecek, kendi ülkesi dahil olmak üzere herhangi bir ülkeyi 
terk etme özgürlüğü düzenlenecektir. 

Toplanma ve Gösteri Hakkı

Barışçıl toplanma ve gösteri hakkı düzenlenecek ve hiçbir sınırlan-
dırmaya tabi tutulmayacaktır.

Bu hak düzenlenirken, savaş propagandasının yasaklanması ile 
etnik, ulusal, ırksal ya da dinsel-inançsal nefretin ayrımcılık, düş-
manlık ya da şiddeti kışkırtma şeklini alacak biçimde savunulması 
yasaklanacaktır.

Siyasal Yaşama Katılma Hakkı ve Siyaset Hakkı

Bu hak düzenlenirken, yurttaşların seçme ve seçilme hakları hiçbir 
sınırlamaya tabi olmaksızın düzenlenmeli, seçmen iradesinin yansı-
tılmasında baraj olmamalıdır. Ancak, bir baraj konulacak ise bunun 
TBMM’de grup oluşturacak düzeyde milletvekili çıkarmak için ge-
rekli olan 20 milletvekiline denk gelen %3,63’ten daha yukarı se-
çim barajı konulamayacağı belirtilerek, kamu görevlilerinin tümüne 
siyaset hakları tanınmalıdır. 

Bu hususta BM İnsan Hakları Komitesi’nin 1996 yılında kabul etti-
ği 25 nolu genel yorumuna bakılmalıdır. 

Siyasal partilerin kapatılmaları yasaklanacak, sadece şiddet eylem-
lerinin odağı olma durumunda kapatma dışında çeşitli seçenek yap-
tırımların uygulanabileceği düzenlenebilir.

Kamu Görevine Girme Hakkı;

Vatandaşın kamu görevine girmesinde sınırlandırma ve yasaklama 
olmamalı, vatandaş arasında ayırımcılık yapılmamalıdır.
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Vatandaşlık;

Vatandaşlık tanımı etnisitiye dayalı olmamalı, vatandaşlıktan çı-
karma olmamalıdır. Vatandaş ancak kendisi isterse vatandaşlıktan 
çıkabilmelidir.

Kültürel yaşama katılma hakkı;

Bu hak düzenlenirken, kültürel yaşama katılma hakkı ile beraber 
herkesin bilimsel ilerlemeden ve uygulamalardan yararlanma ve 
kendisinin yarattığı herhangi bir bilimsel, edebi ya da sanatsal ürün-
den doğan maddi ve manevi çıkarların korunmasından yararlanma 
hakkına sahip olduğu belirtilmelidir. Bu konuda BM Ekonomik ve 
Sosyal Komitenin 2005 tarihinde kabul ettiği 17 nolu genel yoru-
muna bakılmalıdır.

Azınlık Hakları

BM Kişisel ve Siyasal Uluslararası Sözleşmesi’nin 27. Maddesin-
de belirtilen azınlık hakları düzenlenecek, etnik, dinsel ya da dil 
azınlıklarına mensup bireylerin kendi gruplarının diğer üyeleri ile 
birlikte kendi kültürlerinden yararlanma, kendi din ve inançlarına 
inanma ve ibadet etme ve kendi dillerini kullanma hakkından yok-
sun bırakılamayacakları genel bir hüküm olarak düzenlenmelidir. 
BM İnsan Hakları Komitesi’nin 1994 yılında kabul ettiği 23 sayılı 
genel yorumunu da bakılmalıdır. 

Mahpus Hakları;

Anayasada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve tecrit yasaklan-
malı, infaz rejiminin insan onuruna aykırı olamayacağı belirtilmeli, 
suç tipine göre infazda ayırımcılık yapılamayacağı belirtilmeli, ge-
nel af veya özel af ile ilgili TBMM yetkisi kısıtlanmamalıdır. Bu 
hususta BM kişisel ve Siyasal Haklar Uluslar arası Sözleşmesinin 
10. Maddesine uygun düzenleme yapılmalı, BM İnsan Hakları Ko-
mitesinin 1992 tarihli 21 nolu genel yorumuna bakılmalıdır.

Sendikal Haklar; 

Sendikal haklar düzenlenirken, sadece çalışanların değil herkesin 
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sendika kurma hakkı açıkça tanınmalıdır. Çalışanların ve emekli-
lerinin toplu pazarlık ve grev dahil toplu eylem hakları tam olarak 
düzenlenmelidir. Ayrıca çalışanların ve emeklilerinin istihdam çe-
şitliliğine bakılmadan ortak örgütlenmelerine imkan verecek ana-
yasal düzenleme yapılmalıdır. Sendikal haklar konusunda Türkiye 
Avrupa Sosyal Şartı ile İLO normlarına uygun düzenlemeyi gerçek-
leştirmelidir.

Çalışma Hakkı;

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesine uygun ola-
rak çalışma hakkı düzenlenmeli, çalışanlara İLO normlarında asgari 
iş güvencesi sağlanmalı, taşeron çalıştırma biçimine son verilecek 
düzenlenme yapılmalıdır. Çalışma hakkı düzenlenirken, modern 
zamanların köleliği biçiminde tanımlanabilecek çalıştırma biçim-
lerine engel olunmalıdır. Çalışma karşılığı asgari ücretin insanca 
yaşayacak düzeyde olmasına dair genel bir hüküm konmalıdır. Ça-
lışma sürelerinin kısaltılması ve dinlenme hakkı düzenlenmelidir. 
Çalışma hakkı konusunda BM Ekonomik ve Sosyal Komitenin 18 
nolu genel yorumu oldukça kapsamlı olup, bu hak düzenlenirken, 
bu yorumdan yararlanmalıdır.

Sağlık hakkı;

Temel tıbbi bakım hizmetlerinin ücretsiz verilmesi düzenlenmeli, 
sağlığa erişim hakkı, hizmetin niteliği gibi konular düzenlenmeli, 
sağlık hakkının yaşam hakkı ile ilişkisi nedeni ile kamusal hizmetin 
önemi vurgulanmalı ve kamunun sorumluluğu açıkça düzenlenme-
lidir.

BM Ekonomik ve Sosyal Komitenin 2000 yılında kabul ettiği 14 
nolu genel yorum ile ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardına 
sahip olma hakkı açıklanmıştır. Sağlık hakkı düzenlenirken, bu yo-
rumdan mutlaka yararlanılmalıdır.

Asgari ücretin altında geliri olan bireylerin her türlü sağlık giderle-
rinin prim ödemeden genel sağlık sigortası tarafından karşılanması 
gerektiği açıkça düzenlenmelidir.
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Sağlık hizmetinin sunumunda kimseye ayrıcalık tanınamayacağı, 
sağlık hakkından herkesin eşit olarak yararlanma hakkı olduğu be-
lirtilmelidir.

Hasta hakları bu bölümde özel olarak düzenlenmelidir.

Sosyal Güvenlik hakkı;

İLO normlarına uygun sosyal güvenlik hakkı, tüm kesimleri kapsa-
yacak şekilde düzenlenmelidir.

Yaşlıların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakları

Dünya ve ülkemiz nüfusu giderek yaşlanmaktadır. BM istatistik bi-
rimlerine göre 60 yaş ve üzeri yaşlı sınıfına girmektedir. BM Eko-
nomik ve sosyal Komitenin 1995 tarihli 6 nolu genel yorumuna 
uygun olarak yaşlıların ekonomik, sosyal ve kültürel hakları özel 
olarak koruma altına alınmalıdır.

Eğitim hakkı; 

Eğitim hakkı düzenlenirken, anadilinde eğitim ve öğretim hakkı ile 
ebeveynlerin isteğine uygun olarak devlet okulları dışında dini eğitim 
verilebilmesi konusu özellikle düzenlenmelidir. Bu konuda BM Eko-
nomik ve Sosyal Komitenin 1999 yılında kabul ettiği 11 nolu genel 
yorumu ile ilköğretime yönelik eylem planlarının yapılması etraflıca 
anlatılmıştır. Burada açıkça ilköğretimin zorunlu ve parasız olması 
gerektiği belirtilmiştir. BM Ekonomik ve Sosyal Komitenin 1999 ta-
rihinde kabul ettiği 13 nolu genel yorum beyanında ise eğitim hakkı-
nın kapsamı anlatılmıştır. Bunun yanı sıra Çocuk Hakları Sözleşme-
sinde güvence altına alınan çocuğun eğitim hakkı, eğitimin hedefleri, 
yerli halklar ile azınlıklara mensup çocukların kendi kültürünü, kendi 
dinini ve kendi dilini kullanma haklarına, bu konudaki Çocuk Hakları 
Komitesinin kararlarına bakılması gerekmektedir. Düzenleme yapı-
lırken, ayrıca AİHS’e ek 1 nolu Protokol de dikkate alınmalıdır.

İnsanca Yaşama (Hayat Standardı) Hakkı;

Bu hak kategorisi içinde yaşamaya elverişli konut hakkı ile yeterli 
beslenme hakkı özel olarak düzenlenmelidir. Bu konuda BM Eko-
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nomik ve Sosyal Komitenin 1991 tarihli 4 nolu genel yorumunda 
yaşamaya elverişli konut hakkı açıklanmış, 1997 tarihli 7 nolu genel 
yorumunda ise zorla tahliyelerin sözleşmeye aykırılığı hususunda 
açıklamalar yer almıştır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm veya başka 
bir sebeple zorla konut tahliyesinin, tahliye edilen kişi veya ailenin 
konutsuz bırakılamayacağı hakkını ihlal ettiği unutulmamalı, buna 
uygun düzenleme yapılmalıdır.

BM Ekonomik ve Sosyal komitenin 1999 tarihli 12 nolu genel yo-
rumu ile de yeterli beslenme hakkı anlatılmış, devletin yükümlülük-
leri açıkça belirtilmiştir.

Özel Hayat

Hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, evine ya da haberleşmesine 
keyfi ya da yasadışı olarak müdahale edilemeyeceği, hiç kimsenin 
şeref ve itibarına tecavüzde bulunulamayacağı düzenlenecektir.

Aile

Toplumun doğal ve temel birimi olan ailenin toplum ve devlet ta-
rafından korunacağı belirtilmelidir. Evlenme hakkı düzenlenirken, 
18 yaş altında olanların evlenmelerinin önüne geçecek düzenleme 
de yapılmalıdır.

Özel hayat ve aile hayatına genel ahlak gerekçe gösterilerek müda-
halede bulunulamayacağı açıkça belirtilmelidir.

Yabancıların Durumu, Mülteci ve Sığınmacıların Durumu

Yabancıların, mülteci ve sığınmacıların hakları düzenlenirken, bun-
ların mutlak bir biçimde ayrımcılığa uğramaması gerektiği belir-
tilecektir. Temel hak ve özgürlüklerin herkes için olduğu evrensel 
kuralı unutulmayacaktır.

Çevre Hakkı;

Halkın sağlıklı ve doğal (ekolojik) dengelere uygun bir çevrede (or-
tamda) sürdürülebilir ve iyi bir yaşam sürme hakkı tanınmalıdır. Bu 
bağlamda özellikle son yıllarda ekolojik denge gözetilerek oluşturu-
lan Kenya, Bolivya ve Ekvador Anayasaları örnek alınmalı ve çevre 
hakkı konusunda benzer hükümlere yer verilmelidir.
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Ayrıca çevre hakkı düzenlenirken, yer altı ve yerüstü enerji ve ma-
den kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak o bölgede yapılacak her 
türlü inşaat ve tesisin ancak yöre halkının onayı ile mümkün ola-
cağına dair genel bir kural konulmalıdır. Bununla birlikte, yer altı 
ve yer üstü enerji ve maden kaynaklarından elde edilen gelirin bir 
kısmı ya yöre halkı ile paylaşılmalı ya da ayrılan bu kısım o yörede 
sosyo-kültürel çalışmalar için harcanmalıdır.

Su Hakkı

Su hakkı, herkesin kişisel ve ev içi kullanımları için yeterli, güven-
li, kabul edilebilir, erişilebilir suya sahip olmayı içerecek şekilde 
düzenlenmeli, su kaynaklarının korunması düzenlenmeli, temel 
su ihtiyacının devlet tarafından ücretsiz temini ifade edilmelidir. 
Su hakkı, BM Ekonomik ve Sosyal Komite tarafından özel olarak 
değerlendirilmiş ve 2002 tarihli 15 nolu genel yorum ile etraflıca 
açıklanmıştır.

Mülkiyet Hakkı;

Avrupa insan hakları sözleşmesine ek 1 nolu protokole uygun ola-
rak mülkiyet hakkının düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Kamulaştırma Yapma;

Genel kamu yararı gözetilerek kamulaştırmanın mülkiyet hakkı sa-
hibine zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Çocuk Hakları,

Çocuk hakları sözleşmesinde belirtilen çocuğun yararı ilkesi uya-
rınca düzenleme yapılmalıdır.

Engelli Hakları;

BM Engelli Hakları Sözleşmesine uygun olarak engelli hakları dü-
zenlenmelidir.

Topluma Ait Değerlerin ve Yerlerin korunması

Topluma ait kıyılar, ormanlar, meralar, doğal ve tarihi SİT alanları 
gibi yerlerin ve moral değerlerin korunması ile ilgili genel bir dü-
zenleneme yapılmalıdır.
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Kentli Hakları

Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler konferansının Mart 1992 
tarihinde kararlaştırdığı Avrupa Kentsel şartına uygun olarak kentli 
haklarının düzenlenmesi sağlanmalı, ayrıca Avrupa Parlamentosu 
tarafından 1988 yılında kabul edilen Yaya Haklarına vurgu yapıl-
malıdır.

Tüketici Hakları;

1985 tarihli BM Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine uygun ola-
rak tüketicilerin; temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı, sağlık ve 
güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, eğitilme hakkı, zararların gide-
rilmesi hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, ekonomik çıkarla-
rın korunması hakkı, seçme hakkı, temsil edilme, örgütlenme, sesini 
duyurma haklarının genel ilke olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı;

Bilgi edinme hakkı önünde engeller kaldırılmalı, dilekçe hakkının 
etkili kullanılması ile ilgili düzenleme yer almalıdır.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Yerine Getirilmesi;

Ekonomik, sosyal ve kültürel hakların yerine getirilmesinde dev-
letin sorumluluğu net olarak belirtilmeli, BM Ekonomik ve Sosyal 
Komitenin 1990 tarihli 3 nolu genel yorumuna göre düzenlenme ya-
pılması sağlanmalıdır. Aksi halde, devlet yeterli mali kaynak ayır-
mayıp, bu hakların tam olarak yerine getirilmesini engelleyebilir.

Vatandaşın Doğrudan Yasama Sürecine Katılma Hakkı

Vatandaşın yasama sürecine doğrudan doğruya katılması ile ilgili 
genel bir kural düzenlenmelidir. Genel seçimlerde bir milletvekili 
seçilecek kadar oy sayısına ulaşan imza toplanması halinde, imza 
metninde belirtilen konunun kanun teklifi gibi TBMM genel kuru-
lunda görüşülmesi sağlanmalıdır. 

Vatandaşın, yerel meclislerde gündeme getirmek istediği bir konu-
yu, yerel meclis üyesinin seçimine yetecek kadar sayıda imza topla-
yarak görüşülmesini sağlamasının önü açılmalıdır.
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Bu hakkın nasıl kullanılacağının kanunla düzenleneceği belirtile-
bilir.

Sivil ve Demokratik Toplum Örgütlerinin Desteklenmesi

Demokratik ülkelerde sivil ve demokratik toplum örgütleri ne kadar 
gelişir ve hak arama mücadelesi verirse o toplum da o kadar gelişir. 
Buradan hareketle sivil ve demokratik toplum örgütlerine vergi is-
tisnaları düzenlenerek somut destek sağlanabilir. Ayrıca böylesi bir 
maddenin soyut olarak dahi anayasada yer alması önemli bir psiko-
lojik destek sağlayacaktır.

Temel Hak ve Özgürlükler ile İlgili Uluslararası Sözleşmelere 
Uyma Yükümlülüğü

Şimdiki 90. Maddenin yeniden yazılarak, temel hak ve özgürlük-
ler ile ilgili uluslararası sözleşmelere anayasadan önce uygulanma 
önceliğinin verilmesi ve bu sözleşmelere yasama, yürütme ve yargı 
organlarının uyacağının açıkça belirtilmesi sağlanmalıdır.

Cezasızlıkla Mücadele (Dokunulmazlıklar)

12 Eylül askeri darbesi ile birlikte cezasızlık Türkiye’de bir politika 
olarak benimsenmiş, AB süreci ile birlikte bu politika terk edilmeye 
başlanmış ancak cezasızlık hali bir kültür olarak kendisini yaşat-
mıştır. Cezasızlıkla mücadelede yapılacak en önemli şey yasama 
dokunulmazlığı dışındaki tüm dokunulmazlıkların kaldırılmasıdır. 
Dokunulmazlıklar kaldırılmadığı takdirde cezasızlıkla mücadele 
edilemez. Bu nedenle Anayasada yasama dokunulmazlığı dışındaki 
tüm dokunulmazlıkların kaldırılması sağlanmalıdır.

Cezasızlıkla Mücadele (Zamanaşımı)

Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarında zamanaşımı 
uygulanmayacağına dair genel bir düzenleme adil yargılama hakkı 
kapsamında mutlaka yer almalı, ya da ayrı bir madde olarak düzen-
lenmelidir.

Hayvan hakları

Temel hak ve özgürlüklerin tamamı düzenlendikten sonra hayvan 
haklarına dair genel bir kural Anayasa da yer almalı ve hayvanla-
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rın korunmasının ne şekilde yapılacağının kanunla düzenleneceği 
belirtilmelidir. 

VI-KUVVETLER AYRILIĞI

YASAMA

Yerinden yönetim ilkesine uygun olarak düzenlenecek Merkezi 
idare- yerel idare ilişkisine paralel olarak; yerelde bölgesel veya il 
meclisleri, merkezde ya tek meclisli parlamento yada çift meclisli 
parlamento düzenlenmelidir. 

YÜRÜTME 

Türkiye’deki gidişatın yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılarak 
özerk bölgesel yönetimler ya da yetkileri genişletilmiş il yönetim-
leri biçiminde kurgulanması halinde merkezde yarı başkanlık yet-
kilerini kullanacak Fransız modeline uygun bir modele geçilebilir. 
Mevcut halde halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanının başba-
kanı işlevsiz kılacağı açıktır. Türkiye’nin yeni Anayasada bu temel 
problemi çözmesi gerekmektedir. Yürütmenin fonksiyonları yerin-
den yönetim ilkesinin en geniş şekilde uygulanacağı modellerden 
biriyle tasarlanmalıdır.

YARGI

Hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir yargı yapılanmasına gidil-
melidir. Yargı birliği oluşturularak askeri mahkemeler, askeri Yargı-
tay ve askeri yüksek idare mahkemesi kapatılmalıdır. Sadece askeri 
disiplin mahkemeleri kurulmalıdır. Anayasa da hiçbir şekilde özel 
yargılama biçimlerine izin verecek düzenlemeye yer verilmemeli-
dir. Yargı yapılanmasında hakimler birliği ve savcılar birliği ayrı 
ayrı düzenlenmelidir. Mesleğe kabulde ve ilerlemede Adalet Ba-
kanlığı devre dışı bırakılmalıdır. Adalet bakanı ve müsteşarı hiçbir 
şekilde kurallarda yer almamalıdır. Hakimlik ve savcılık mesleğine 
kabulde öncelikle en az 5 yıllık avukatlık yapma şartı getirilmelidir. 
Üniversiteden mezun olduktan sonra hiçbir toplumsal yaşama da-
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hil olmadan ve iş tecrübesi bulunmadan kişilerin stajla hakimlik ve 
savcılık mesleğine kabul edilmesi sistemine son verilmelidir. 

Yüksek yargının yapısında çoğulculuk ilkesine uygun olarak belir-
leme yapılmalıdır. Hakimlerin, savcıların, avukatların temsilcileri-
nin seçimini yanı sıra, parlamento da nitelikli çoğunluğa göre seçim 
yapılması sağlanmalı, heyetin oluşumunda farklı toplumsal kesim-
lerin temsilcilerinin seçilmesinin önü açılmalıdır. 

VII-MERKEZİ İDARE-YEREL İDARE İLİŞKİSİ

Türkiye, BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşme-
si ile BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi’ni onaylamış ve yürürlüğe koymuştur. Her iki sözleş-
menin birinci maddesi ‘halkların kendi kaderini tayin hakkını’ dü-
zenlemektedir. BM İnsan Hakları Komitesi’nin halkların kendi ka-
derini tayin hakkı ile ilgili 12 Nolu Genel Yorum Beyanı’nda, bütün 
halkların ‘siyasal statülerini özgürce kararlaştırma’ (siyasi boyut) ve 
‘kendi ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlama’ (kaynak 
boyutu) hakkı olduğunu açıkça ifade eder. Siyasi boyutun sırasıyla 
egemenliğe dair bir dışsal cephesinin ve sonuç olarak demokratik 
yönetim şartını getiren sözleşmenin 25. Maddesi (yönetime katılma) 
ile bağlantılandırılabilecek yönetime dair bir de içsel cephesi bulun-
duğunu belirtmektedir. Komite ayrıca uluslararası hukuk kapsamında 
bir halkın kendi kaderini tayin hakkının, ayrı bir halk niteliğine sahip 
her gruba otomatik olarak ayrılma (devlet olma) hakkı vermediğini de 
belirtmektedir. Kürtler de ayrı bir halk olarak kendi statülerini özgür-
ce belirleme hakkına sahiptir. Bu bağlamda bazı siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşları tarafından önerilen demokratik özerklik modeli 
ciddi bir şekilde dikkate alınmalı ve bu model değerlendirilmelidir.

 Mevcut Anayasal sistem merkezi idarenin yerel idare üzerine ku-
rulu vesayetini tanımlamaktadır. Yeni Anayasa da vesayet sistemine 
son verilerek, özerk bölgesel yönetimler ya da özerk il yönetimleri-
ne geçiş sağlanmalıdır. Merkezi idarenin yetkilerinin çok büyük bir 
kısmı yerel idareye terk edilmelidir. Valilik ve kaymakamlık sistemi 
kaldırılmalı, yetkileri yerel idare yöneticilerine terk edilmelidir. 
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VIII-SİVİL- ASKER İLİŞKİLERİ

Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili düzenlemeye yer verilmemeli, Genel-
kurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmalıdır. Ulu-
sal güvenlikle ilgili oluşturulacak politikaların Anayasa ile güvence 
altına alınmış temel hak ve özgürlüklere hiçbir şekilde aykırı olama-
yacağı ve vatandaşın güvenliğinin korunmasının temel şart olduğu 
vurgusu yapılmalıdır (vatandaş iç düşman olarak kabul edilemez). 

Vicdanı ret hakkıyla beraber zorunlu askerlik kaldırılmalıdır. 

IX-SAVAŞ, SIKIYÖNETİM, SEFERBERLİK VE OHAL

Savaş, sıkıyönetim, seferberlik ve olağan üstü hal durumunda; te-
mel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması uluslar arası temel hak-
ları düzenleyen sözleşmelere aykırı olmamalıdır. Her dört halde de 
hangi hakların ne kadar süre ile ve nasıl sınırlandırılacağı anayasada 
tek tek sayılmalıdır. Hiçbir şekilde kişisel haklara dokunulamaya-
cağı açık bir şekilde yazılmalıdır. Bu konuda genel bir düzenleme 
yapılmamalıdır.

Uluslar arası hukukun meşru saydığı hallerde ve ancak savunma 
amacı ile savaş ilanı yapılabileceği düzenlenmelidir.

Savaş, Seferberlik ve Sıkıyönetim hallerinde idarenin sivil yönetim-
lerde olacağı, hiçbir şekilde Genelkurmay başkanı ve ilgili kuvvet 
komutanlarının hükümetin emrinden çıkmayacakları özel olarak 
düzenlenmelidir.

X-KHK ÇIKARMA YETKİSİ

Yeni Anayasada Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ol-
mamalıdır.

XI-YÖK VE ÜNİVERSİTELER

Mevcut YÖK’e benzer bir kurum kesinlikle oluşturulmamalıdır. 
Üniversiteler özerk olmalıdır.
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XII-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

Laik bir devlette diyanet gibi bir kurumun varlığı sakıncalıdır. Di-
yanet veya benzeri bir kurum olmamalıdır. Anayasada kesinlikle yer 
verilmemelidir. Bireylerin din ve inanç özgürlüğüne uygun olarak 
ibadet yerlerini yapmaları ve ibadet etmeleri ile kültürlerini yaşa-
maları önündeki engellerin kaldırılması yeterli olacaktır. Diyanetin 
kaldırılması ile birlikte mevcut yapının tasfiyesi ile ilgili anayasaya 
geçici bir madde eklenebilir.

XIII-DEVRİM KANUNLARI 

Yeni ve demokratik Anayasa da Kemalist ideoloji ile özdeşleşmiş 
devrim kanunları olarak nitelenen kanunların hiçbiri yer almamalıdır. 

XIV-LOZAN ANTLAŞMASI

Lozan Antlaşmasının imzalanmasının üzerinden çok zaman geçmiş-
tir. BM Sistemi ve Avrupa Konseyi çerçevesinde çok sayıda insan 
hakları ve siyasal konularda uluslar arası Sözleşmeler imzalanmış 
ve yürürlüğe girmiştir. Anayasaya, BM ve AK bünyesinde imza-
lanan ve yürürlüğe giren temel insan hakları sözleşmelerinin Lo-
zan Anlaşmasına aykırılığının ileri sürülemeyeceğinin belirtilmesi 
önemli ve gereklidir. Ayrıca Lozan anlaşması ile tanımlanan azınlık 
hakları evrensel sözleşmelerin gerisinde kaldığından bu durum ana-
yasa içine alınmalı, yani Lozan’da elde edilmiş kazanılmış haklar 
anayasa ile muhafaza edilmeli, azınlık tanımı genişletilmelidir.

XV-GEÇMİŞLE YÜZLEŞME

Yeni ve Demokratik bir anayasa ile Türkiye kendi tarihinde yeni bir 
döneme girmiş olacaktır. Dolayısıyla bu yeni dönemin toplumsal 
barış içerisinde geçmesi, vatandaşların adalete olan güvenlerinin te-
sis edilmesi ve geleceğe güvenle bakabilmeleri için geçmişte ne ol-
duğunun ortaya konması ve onarıcı adalet sağlanması gerekecektir. 
Bu nedenle geçmişle yüzleşme yapılabilmesi için Anayasaya geçici 
bir madde eklenerek Hakikat ve Adalet Komisyonu kurulması sağ-
lanmalıdır. 
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NOT:

İHD, yukarıda belirttiği görüş ve önerilerini BM’nin Temel İnsan 
Hakları Sözleşmeleri ve bu sözleşmelere göre kurulmuş olan Komi-
te kararlarına, BM Bildirilerine, Avrupa Konseyi temel insan hakları 
sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karalarına, Avru-
pa Birliği hukukuna, Afrika kıtası insan hakları belgelerine uygun 
olarak ileri sürmüştür.

1- BM Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi

2- Uluslararası Çalışma Örgütü Statüsü ve Filadelfiya Beyan-
namesi, İLO’nun 189 adet Sözleşmeleri

3- Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair 
Sözleşme

4- İnsan Ticaretinin ve Başkalarının Fahişeliğinin Sömürül-
mesinin Bastırılması sözleşmesi

5- Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair sözleşme

6- Kadınların Siyasi Hakları sözleşmesi

7- Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair 
Sözleşme ve Eki İhtiyari Protokolü

8- İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü 
Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme ve Seçmeli Proto-
kolü

9- Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Sözleşmeye Ek çocukların 
Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi Hakkında 
Seçmeli Protokolü ile Çocukların Silahlı Çatışmalarda Yer 
Alması Hakkında Seçmeli Protokolü

10- Siyasi ve Medeni Haklar Uluslar arası Sözleşmesi e Bi-
reysel Başvuru Hakkını Düzenleyen 1. Seçmeli Protokolü 
ile Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan 2. Seçmeli 
Protokolü

11-  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslar arası söz-
leşmesi

12- Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İliş-
kin Uluslar arası Sözleşmesi
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13- Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Ko-
runmasına İlişkin Uluslar arası sözleşme

14- Engelli Hakları sözleşmesi

15-  Kayıplar Sözleşmesi

16-  Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ve Eki 14 adet Protokol

17-  Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı

18- Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Avrupa Söz-
leşmesi

19- Çocukların Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Söz-
leşmesi

20- BM’nin 14.12.1960 tarihli Sömürge Ülkelere ve Halklara 
Bağımsızlık Tanınması Bildirisi

21- BM’nin 14.12.1962 tarihli Doğal Kaynaklar Üzerinde Sü-
rekli Egemenlik Hakkında Genel Kurul Kararı

22- BM’nin 18.12.1992 tarihli Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve 
Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları Bildirisi

23- BM’nin 1985 tarihli Evrensel Tüketici Hakları Bildirisi

24- BM’nin 09.12.1988 tarihli Herhangi Biçimde Alıkonulan 
ya da Hapsedilen Tüm Kişilerin Korunması için İlkeler 
Manzumesi

25- BM’nin 14.12.1990 tarihli Mahpusların Islahı için Temel 
İlkeleri

26- BM’nin 07.09.1990 tarihli Kolluk Güçleri Görevlileri Ta-
rafından Kuvvet ve Ateşli Silah Kullanılması Hakkında 
Temel İlkeleri

27- BM’nin 06.09.1985 tarihli Yargı Bağımsızlığı Hakkında 
Temel İlkeleri

28- BM’nin 07.09.1990 tarihli Avukatların Rolüne Dair Temel 
İlkeleri

29- BM’nin 07.09.1990 tarihli Savcıların Rolüne Dair Rehber 
Kuralları

30- Avrupa Konseyi’nin Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi 
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Komisyonu(Venedik Komisyonu) İlkeleri

31- Avrupa Konseyi Kentsel Şartı

32- Avrupa Birliği Lizbon Anlaşması (Avrupa Anayasası, he-
nüz yürürlükte değil)

33- Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

34- Avrupa Parlamentosu Yaya Hakları Bildirisi

35- Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı
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CEZAEVLERİ

Kişiler bir suç kovuşturması/soruşturması sonucunda haklarında bir 
yargıç tarafından verilen tutuklama kararı ya da yargılama sonucun-
da verilen mahkûmiyet kararıyla birlikte tutukevi ya da cezaevlerine 
kapatılmaktadır. Bu kapatma eylemi bir tedbir özelliği taşıyabildiği 
gibi kişinin işlediğine hükmedilmiş suçun karşılığı özelliği de taşı-
yabilir. Bir tedbir ya da cezalandırma biçimi olarak mahpusluk, bir 
başka deyişle, “özgürlüğünden yoksun bırakılma hali” alıkonulan 
kişinin haklarında ve özgürlüklerinde doğal olarak bir sınırlama 
yaratacaktır. Ancak, uluslararası standartlarda da belirtildiği üzere 
alıkonulma, kendi doğasından kaynaklanan sınırlamalar dışında 
herhangi bir sınırlamaya tabi olmamalıdır. Ulusal merciiler mah-
pusların haklarının korunması ve yerine getirilmesi için gerekli dü-
zenlemeleri yapmak ve önlemleri almakla yükümlüdür. 

İHD, hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunanların ırk, renk, 
cins, dil, din, siyasal görüş ve inanç ayrımı gözetmeksizin, yaşam-
larının insan onuruna yaraşır koşullar içinde geçmesi doğrultusunda 
araştırmalar ve saptamalar yapmak ve bu konularda kamuoyunu ay-
dınlatmak amacıyla çalışmalar yapar.

İHD genel merkezi ve şubelerine başta F Tipi cezaevleri olmak üze-
re bütün cezaevlerinden irili ufaklı sorunlar aktarılmaktadır. En faz-
la sorunların yaşandığı cezaevleri olarak Diyarbakır DTipi, Elazığ 
E Tipi Kapalı Cezaevi, Erzincan B TOİC Cezaevi, Erzincan Açık 
Cezaevi, Erzurum H Tipi, Erzurum Açık Cezaevi, Gaziantep H Tipi, 
Gaziantep E Tipi, Hakkâri Kapalı Cezaevi, Iğdır Kapalı Cezaevi, 
Malatya, E Tipi, Midyat M Tipi, Mardin E Tipi, Siirt E Tipi, Siirt 
Açık Cezaevi, Şanlıurfa E Tipi Şanlıurfa Açık Cezaevi, Şırnak Ce-
zaevi, Tunceli A3 Tipi Kapalı Cezaevi, Van M Tipi Cezaevi Ankara 
Sincan kadın cezaevi, Sincan 1 ve 2 Nolu F Tipi, Bolu F tipi, Kırık-
kale F tipi, ), Tekirdağ 1 ve 2.Nolu F tipi, Kandıra F tipi, Gebze M 
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tipi, Adana Kürkçüler F tipi Cezaevi, İzmir Kırıklar 1 ve 2.Nolu F 
Tipi cezaevi, Buca Cezaevi, Bergama M Tipi, Aydın E Tipi, Bakır-
köy Cezaevi, Metris Cezaevi, Trabzon cezaevi, Oltu cezaevi Bay-
burt cezaevi Kocaeli F tipi Cezaevi, Konya Ermenek cezaevi, Kas-
tamonu Cezaevi, Rize L Tipi Cezaevi, Maltepe Cezaevi, Kırıkkale F 
Tipi, Elbistan Cezaevi, Adana Karataş Cezaevi ve Manisa Turgutlu 
Cezaevi, Pozantı çocuk Cezaevi, Ceyhan kapalı Cezaevi, Osmaniye 
M tipi Cezaevi, K. Maraş E tipi Cezaevi, Samsun Bafra Cezaevi, 
Aydın Nazili E tip cezaevi, Ermenek M tipi cezaevi, Silifke M tipi 
cezaevi, Şakran ve Silivri Kampus cezaevi. Bu cezaevlerinden yo-
ğun başvurular alınmaktadır. Buralarda inanılmaz insanlık dışı uy-
gulamaların olduğu yönünde şikâyetler alınmaktadır. 

İHD Genel merkez tarafından bu iki yıllık dönemde şubelerle ko-
ordine içinde çalışma yapmak üzere merkezi bir komisyon oluştu-
rulmuştur. Bu komisyon şube komisyonları ile dönemsel toplantı-
lar yapmış, iletişim içinde ortak etkinlikler düzenlenmiştir.2010 ve 
2011 yılında şube ve merkez ortak cezaevi raporları çıkarılmıştır.

2011-2012 yıllarında Genel merkezimize ve şubelerimize yapılan 
başvuruları incelediğimizde cezaevlerinde hak ihlalleri son yıllarda 
yine üst boyutlara ulaşmıştır. 

Özellikle 2011-2012 yıllarında kötü muamele, sağlık sorunları, di-
siplin cezaları, sürgünler, anadil üzerindeki engellemeler konusunda 
yoğun başvurular aldık. 45/1 no lu genelge (Sohbet Hakkı Genelge-
si) hiçbir cezaevinde tam olarak uygulanmamıştır. Mahpuslar bu ge-
nelgeye dönük başvurularında azalma olduğunu gözlemlememek-
teyiz. Mahpuslar 45/1 genelgenin uygulanmamasını artık sıradan 
bir hak ihlali olarak görmekte kötü muamele, sağlık sorunları ve 
sürgünler ile uğraşmaktadır.

Adalet bakanlığına yazmış olduğumuz tüm başvurulara yanıt ala-
masak da bazıları için inceleniyor yanıtları verilmiş, sonuçları ise 
derneğimize iletilmemiştir. Kötü muamele konusunda yaptığımız 
başvurular neticesiz kalmıştır. Genel merkezimiz tarafından Adalet 
Bakanı, Ceza ve tevkif evleri müdürleriyle hasta mahpuslar üzerine 
görüşmeler yapılmıştır.

2010-2012 Yıllarında cezaevlerinden sağlık sorunlarının artık 
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ölümlere kadar vardığı ve yetkili makamların bu konuda sessizliği-
ni bozmadığı bir yıl olarak hafızalarımıza kazınacaktır. İHD bu yıl-
da hasta mahpuslara dönük olarak yetkili makamlara ulaşmada ve 
bu mahpusların tahliyeleri için çaba sarf etmiştir. Özelikle 2010’da 
Kanser hastası Nurettin Soysal’ın tahliyesi cezaevindeki ağır has-
talar ve insan hakları savunucuları için bir umut olmuşsa da 2010 
yılının tek tahliyesi olarak kalmıştır. Cezaevlerinde hala ölümün 
eşiğinde onlarca hasta mahpuslar bulunmaktadır.

Derneğimize ulaşan başvurularda, mahpusların tıbbi bakıma erişim 
hakkının engellendiği, hekim tarafından gerekli muayenenin yapıl-
madığı, insan onuruna aykırı muamelelere maruz kaldıkları belir-
tilmektedir.

Cezaevlerinde 243 mahpus ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. 
Cumhurbaşkanının Anayasanın 104. maddesindeki yetkisini kullan-
masında Adil Tıp Kurumu İhtisas Dairesi raporu gerekmemektedir. 
Yasal zorunluluk olmadığı ve üniversitede istihdam edilmiş uzman-
lar da CMK. 64/3. madde uyarınca resmi bilirkişi olarak kabul edil-
diği halde, üniversite raporları yeniden test edilmek üzere, adli tıp 
kurumuna gönderilmektedir. Adli Tıp Kurumu uzmanları üniversi-
telerin “bilimsel, akademik veya idari üstleri” değildir. Bu uygula-
maya derhal son verilmelidir. Üniversitelerin veya Sağlık Bakanlığı 
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Sağlık Kurul Raporları Sayın 
Cumhurbaşkanının yetkisini kullanması için yeterli sayılmalıdır. Bu 
konu basit bir genelge ile düzenlenebilir.

Derneğimiz bugüne kadar, gerek Adalet Bakanlığı yetkilileri gerek-
se de TBMM İnsan Hakları Araştırma ve İnceleme Komisyonu’na 
hasta mahpusların durumları ile ilgili çözüm önerilerini iletmiştir. 
Bu raporlarda belli başlı çözüm önerilerimiz şöyle sıralanmıştır:

1-Cumhurbaşkanlığının özel af niteliğinde cezanın kaldırılması 
ile ilgili prosedüründe değişiklik yapılmalıdır. Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 01.01.2006 tarih ve 20 sayılı 
Genelgesi’nde özel af taleplerinde yapılması gereken işlemler belir-
tilmiştir. Bu işlemler arasında hükümlünün tam teşekküllü bir devlet 
hastanesi sağlık kurulundan alacağı sağlık raporunun onaylanmak 
üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi, bu yetmezmiş gibi Adli Tıp 
Kurumu isterse hükümlünün Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi ge-
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rektiği belirtilmektedir. Adli Tıp Kurumu tekelinin genelge ile kabul 
edilmesi önemli sorunlara sebep olmaktadır. Nitekim bu kadar çok 
sayıda ağır mahpus olmasına rağmen af yetkisinin geçen yıl sadece 
2 kişi için kullanılması prosedürün mahpus aleyhine olduğunu gös-
termektedir. Bu prosedürde Adli Tıp Kurumu devreden çıkarılmalı, 
tam teşekküllü devlet hastanelerinin verecekleri raporlar yeterli gö-
rülmelidir.

2- 5275 sayılı İnfaz Kanunun 16. maddesinin 3. fıkrasında Adalet 
Bakanlığı’nca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurul-
larınca düzenlenen raporlarının Adli Tıp Kurumu’nun onayına su-
nulması ile ilgili düzenlemenin kaldırılması gerekmektedir. Uygu-
lamada Adli Tıp Kurumu tam teşekküllü hastanelerin vermiş olduğu 
raporları onaylamak için hasta mahpusu da İstanbul’a çağırmakta, 
bu durum başlı başına bir eziyet halini almaktadır. Adli Tıp Kurumu 
genellikle de verilen raporları onaylamamaktadır. Bu nedenle yasa-
nın bu hükmünün değiştirilerek hapis cezasının hastalık nedeniyle 
ertelenmesinin Adli Tıp tekelinden çıkarılması gerekir.

3- 5275 sayılı İnfaz Kanununu 17. Maddesindeki sürenin 3 yıldan 
7.5 yıla çıkarılarak Savcıların yetkisinin genişletilmesi ve böylece 
hastalık halinde geçici infaz ertelemesinin kapsamı genişleyecektir.

4-Adli Tıp Kurumunun resmi bilirkişi tekeli kaldırılmalıdır. Bilim-
sel kriterlerden ziyade bilimsel olmayan kriterler ile hareket eden ve 
tamamen siyasal iktidarın etkisinde olan Adli Tıp Kurumu’nun bu 
tekeli kaldırılmalı, üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkan-
lıkları veya Sağlık Bakanlığı’nın Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 
gibi kurumların bilirkişilik vasfı kabul edilmeli, buna göre düzenle-
meler yapılmalıdır.

5- Adalet Bakanlığı, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı arasındaki Üçlü ve 
İkili Protokoller İnfaz Yasasının 71. maddesi ile uluslar arası kural-
lara ve etik ilkelere uygun hale getirilmeli, Adalet Bakanlığı’nın bir 
an önce hapishanelere hastane ve revir yaparak nitelikli personel 
(Uzman doktor gibi) ihtiyacını karşılaması gerekmektedir.

6- Özellikle F Tipi hapishanelere geçildikten sonra bu hapishaneler-
deki tecrit koşulları hastalıkları tetiklemekte ve mahpusların hastalık-
larının hızlı bir şekilde ilerlemesine neden olmaktadır. Tecrit uygula-
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maları bir nevi mahpusu çürütme politikası olarak uygulanmaktadır. 
Dolayısıyla hapishanelerdeki tecrit uygulamasına son verilmelidir.

7- Hapishanelerde beslenme, havalandırma ve spor yapma imkan-
ları iyileştirilerek ve hijyen sağlanarak, mahpusların beden ve ruh 
sağlıklarının korunmasına yardımcı olunmalıdır.

8- 5275 sayılı kanun bir bütün olarak, özgürlüğünden yoksun bıra-
kılan ya da hapsedilen kişilerin korunması ile ilgili BM kurallarına 
uygun hale getirilmelidir.

9- Bir önceki yasama döneminde TBMM tarafından onaylanan İş-
kenceye Karşı Sözleşmenin seçmeli protokolü uyarınca 1 yıl içeri-
sinde oluşturulması öngörülen ulusal önleme mekanizmasının sivil 
toplum ve demokratik kitle örgütlerinden oluşması sağlanmalıdır. 
Hapishane İzleme Kurulunu oluşturan sivil ve demokratik kurumla-
rın hapishaneleri denetlemesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

10- Hapishanelerdeki sağlık koşulları düzeltilinceye kadar Adalet 
Bakanlığı’nın acilen tüm hapishanelerdeki sağlık sorunu olan mah-
pusları sağlık kontrolünden geçirmesi ve bunların kayıtlarını tutma-
sı sağlanmalıdır.

Cezaevinde kötü muamele ve keyfi uygulamaların giderek artma-
sı, koğuşların aşırı yoğunluğundan dolayı yaşam işkenceye dönüş-
müştür.2010 yılında 512 kişi kötü muamele nedeniyle derneğimize 
başvurmuş, bu rakam 2011 yılında 724 olmuştur. Cezaevlerinde in-
sani koşullar maalesef mevcut değildir. Sağlığı yerinde cezaevine 
girenler cezaevinin insanlık dışı koşullarından dolayı kanser dâhil 
çok ağır hastalıklara yakalanmakta, dışarıya ancak tabutla çıkabil-
mektedir. 

Sonuç olarak, ihlallerle ilgili olarak cezaevi yetkilileri ya da di-
ğer ilgililerin yürüttükleri soruşturmalar etkin değildir. Gerek ileri 
sürülen iddialar ve gerekse etkin bir soruşturmanın olmayışı tekil 
olayları değil, sürekliliği olan ve hatta sistemli uygulamaları işaret 
etmektedir. Cezaevi idaresinin uygulamalarının yanı sıra F tipi ce-
zaevlerine ilişkin infaz rejiminin kendisi de mahpusların işkenceye 
varan muamele biçimlerine maruz kalmaları sonucunu doğurmakta-
dır. Adalet Bakanlığı, C.Başsavcılığı ve cezaevi görevlileri, kayna-
ğını uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve anayasadan alan yasal 
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düzenlemelere aykırı işlemler ve uygulamalar yapmaktadır. Yasal 
düzenlemelere aykırı işlemler, kişilere ve kurumlara göre değişen, 
keyfiyete ve hak ihlallerine varan uygulamalara neden olmaktadır. 
Bu durum, gerek mahpuslarda gerek ailelerinde ve gerekse mah-
pusların avukatlarında cezaevi sistemine ilişkin ciddi güvensizlikler 
oluşturmaktadır. Bir bütün olarak bu saptamalar, hapis cezalarının 
infazında özgürlüğünden yoksun bırakılmanın kendi başına yeterli 
bir ceza olduğu gerçeğinin göz ardı edildiği ve gerek cezaevinin 
fiziksel koşulları ve gerekse uygulanan rejimin, çekilmekte olan ce-
zanın şiddetini daha da arttırdığını göstermektedir.  Mahpusluğun 
bu “ağırlaştırılmış” koşullarını etkin biçimde denetleyecek bir me-
kanizma bulunmamaktadır. 

Bu ülkede geçtiğimiz yıl Eylül ayında yangın çıkan cezaevi ara-
cından çıkamayan 5 mahkûm yanarak can verdi. Bu yılın başında 
Pozantı Cezaevi’nde çocuklara uygulanan şiddet, cinsel taciz ve 
tecavüzün öfkesi ve utancı hala üzerimizdedir. Geçtiğimiz Hazi-
ran ayında Urfa Cezaevi’nde çocuklar dâhil her yaştan hükümlü ve 
tutuklu her türlü insani iletişim yolunun tıkanması sonucu canları 
pahasına, yanmak pahasına seslerini duyurmaya çalıştılar. Bu ör-
nekler ülkemiz cezaevlerinden yükselen çığlığın, yaşanan dramın 
yakın zamandaki en somut, en yakıcı göstergeleridir.

İşkence ve ağır tecrit uygulamaları, ciddi sağlık hakkı ihlalleri, ağır 
disiplin cezaları, iletişim ve sohbet hakkı engelleri, anadil yasağı 
gibi öne çıkan ihlallerin yanı sıra cezaevlerinin aşırı doluluğu sorun-
ların ana kaynağını oluşturmaktadır.

TTB, KESK, DİSK, ÇHD, TİHV, İHD, TAYAD, TUAD-DER ve 
TUYAB’ın dahil olduğu demokratik kitle örgütleri tarafından kuru-
lan HAPİSHANELER İZLEME KURULU, Türkiye cezaevlerinde 
yaşanan sorunların çözümüne katkı sunmak ve sürece müdahil ol-
mak üzere oluşturulmuştur. Derneğimizin çıkarmış olduğu cezaevi 
raporu bu izleme gurubu tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Merkezi olarak sürgün cezaevleri olan Karadeniz cezaevlerine 3 
defa heyet yollanmış bu raporlarımız kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
Çeşitli tarihlerde, Samsun-Bafra, Giresun, Trabzon, Rize-Kalkan-
dere ve Erzurum cezaevlerinde bulunan mahpuslar ve onların ai-
leleri, cezaevlerinde yaşandığını iddia ettikleri hak ihlalleriyle il-
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gili İHD genel merkezimizce heyetler oluşturulmuştur. Heyetimiz,  
Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi, Giresun E Tipi Kapalı Ce-
zaevi ve Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi, Rize Kalkandere L Tipi 
Kapalı Cezaevi, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi ve E Tipi Kapalı 
Cezaevi’ne giderek anılan cezaevlerinin müdürleri ve savcılarıyla 
görüşmeler yapmıştır.

16 Haziran 2012 tarihinde Şanlıurfa ilinde bulunan E tipi kapalı ce-
zaevinde çıkan yangında 13 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişinin de yara-
landığı öğrenildi. Ertesi gün akşam saatlerinde aynı cezaevinde bu 
defa çocuk koğuşunda yangın çıktığı ve 8 kişinin de bu yangında 
yaralandığı öğrenildi. 

İHD Genel Merkezi tarafından Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel 
Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapılarak, oluşturulan heyetin Şanlı-
urfa E Tipi Cezaevinde incelemede bulunması istenmiştir. Ancak, 
bu talep kabul edilmemiştir. Yazılı cevap da verilmemiştir. 

Yangın sonrası hükümetin tutumu ve yapılan sevklerle ilgili olarak 
insan hakları kuruluşları ve DTÖ’lerden oluşan bir insan hakları he-
yeti Urfa’ya giderek araştırma ve inceleme yapmıştır.

22.05.2012 günü İzmir-Aliağa-Şakran cezaevinde bulunan ka-
dın tutuklu ve hükümlülerin, şikâyetlerinin kamuoyuna yansıması 
ile birlikte, cezaevinin genel durumunu görmek ve mahpusların 
şikâyetlerini araştırmak üzere İHD Merkez cezaevi komisyonu Ce-
zaevinde yaptığı gözlem ve mahpusların anlatımları doğrultusunda 
bir rapor hazırlamıştır.

27 Temmuz 2011’den itibaren avukatlarıyla görüştürülmeyen Ab-
dullah Öcalan’ın avukatlarına sürekli ulaşımı sağlayan kosterin bo-
zuk olduğu belirtilerek görüşme izni verilmemiştir. 

Türkiye cezaevlerinde bulunan politik mahpusların 12 Eylül 2012 
günü başlattığı süresiz ve dönüşümsüz açlık grevleri çalışma döne-
mimizde başlamıştır.. Açlık grevcilerinin temel istemlerinin Abdul-
lah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının yaratılması, 
anadilde savunma ve eğitim hakkının tanınması gibi talepler olduğu 
kamuoyunca da bilinmektedir.

Süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi eylemcisi sayısının giderek art-
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tığı ve siyasi davalardan yargılanan tüm tutuklu ve hükümlüleri 
kapsadığı görülmektedir. Gerçekleşen bu durumla binlerce kişinin 
sağlık ve yaşam hakkının tehlikeye girdiği anlaşılmaktadır. İnsan 
hakları savunucuları olarak açlık grevi yapılan cezaevlerininin tü-
münü yakın takibe aldığımızı, ölümlerin ve sakatlanmaların önüne 
geçmek için gayret gösterdiğimizi belirtmek isteriz.

İHD olarak genel taleplerimiz 

• Tek kişilik izolasyon yada üç kişilik küçük grup tecridine ilişkin 
rejimler mahpusların fiziksel- psikolojik-sosyal bütünlüklerini 
bozmaktadır. Bu nedenle tecride dayalı infaz rejimi, uygulayan-
ların inisiyatifine bırakılamaz derhal kaldırılmalıdır. 

• Cezaevinin fiziki yapısı, maddi koşulları ve uygulanan muamele-
ler bir bütün olarak insan onuruna yakışır nitelikte olmalıdır.

• Cezaevindeki yaşam koşullarının, cezaevi dışındaki yaşam koşul-
ları ile mümkün olduğunca uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. 

• Adalet Bakanlığı 45/1 sayılı Genelgesi’nin özellikle F tipi ceza-
evlerinde hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, tecridin insan 
üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için mevzuatta be-
lirtilen programların dışında da mahpusların bir araya gelmeleri 
sağlanmalı ve faaliyetler konusunda kendilerine farklı seçenekler 
sunulmalıdır. 

• Mahpusların, cezaevinden çıktıktan sonra toplumla uyumlu bir 
yaşam sürdürebilmesi için mesleki hüner ve yeteneklerini geliş-
tirmesine yönelik uygun ortamlar oluşturulmalıdır.

• Uluslararası standartlar ile yasaklanan zincir, demir gibi kısıtla-
ma araçlarının kullanılması önlenmeli, kısıtlama araçları ceza-
landırma amacıyla kullanılmamalıdır. 

• Özellikle işkence iddialarında olmak üzere, mahpusların muaye-
neleri İstanbul Protokolü uyarınca standart adli muayene formu 
kullanılarak kapsamlı biçimde yapılmalıdır. 

• Mahpusların muayeneleri mahremiyete uygun şekilde, yalnız ya 
da en azından kimsenin duyamayacağı bir ortamda yapılmalıdır. 
Bu ortamın sağlanamadığı durumlarda, muayene sırasında bulu-
nan kişilerin kimlik bilgileri rapora mutlaka yazılmalıdır. 
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• Cezaevi hekimi ve tıbbi personelinin İstanbul Protokolü eğitimi 
almaları sağlanmalıdır.   

• Cezaevinde sağlanan tıbbi bakım hizmeti, cezaevi dışındaki ola-
naklarla eşit hale getirilmelidir.  

• Mahpusların yeterli düzeyde sağlıklı yaşam koşullarına ve tıb-
bi bakıma erişimi sağlanmalı; sağlık hizmetleri ve mahpusların 
hekimle görüşme talepleri gereksiz gecikme olmaksızın karşılan-
malıdır.

• Disiplin suç ve cezalarında, yasal düzenlemeler ve pratikten kay-
naklanan açık hukuka aykırılıklar giderilmelidir. 

• Başvuru ve şikâyetlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve der-
hal gerekli mercilere ulaştırılması sağlanmalıdır.

• Adli ve idari mekanizmalar, yapılan başvuru ve şikâyetlerle ilgili 
etkin soruşturma yürütmelidirler.  

• Avukatlarla görüşmenin ve yazışmaların mahremiyeti sağlanma-
lıdır.

• Resmi kurumlar ve avukatlarla yapılan yazışmaların denetime 
tabi tutulması engellenmelidir.

• Aile ve dış dünya aile temas hakkı engellenmemeli, mahpusun 
yararı gözetilerek dışarı ile ilişkilerinin güçlendirilmesi sağlan-
malıdır.   

• Mahpusların anadilde görüşme ve yazışma hakları güvence altı-
na alınmalı, mevzuat ve uygulamasından kaynaklanan engelle-
meler kaldırılmalıdır. 

• Mekân ve üst aramaları sırasında, aramaya maruz kalan kişilerin 
onur kırıcı muamelede bulunulmamasına özen gösterilmelidir. 
Arama prosedürünün bizzat kendisi de aşağılayıcı olmamalıdır.

• Yemekler, yeterli ölçüde besin değerine sahip ve makul çeşitlilik-
te olmalıdır. Sağlık sorunu olan mahpuslara hekim kontrolünde 
özel diyet yemeği verilmelidir.

• Kantinde satılan ürünler yeterli çeşitlilikte ve fiyatlar cezaevi dı-
şındaki ürünlerle eşit düzeyde olmalıdır.
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• Cezaevi rejimi, fiziki koşullar ve uygulanan muameleler hakkın-
da etkili bir idari ve yargısal denetim sağlanmalıdır. 

• Yüksek Güvenlikli İmralı F tipi cezaevi kapatılmalıdır.

• İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Mua-
mele ya da Cezanın Önlenmesi Sözleşmesi Seçmeli Protokolü’ne 
uygun şekilde, “bağımsız” ulusal denetim mekanizmalarının 
oluşturulması sağlanmalıdır.
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SÜRESİZ VE DÖNÜŞÜMSÜZ AÇLIK GREVLERİ

12 Eylül 2012 tarihinde 64 mahpus süresiz ve dönüşümsüz açlık 
grevine başlamış, ardından 22 Eylül 2012 günü 88 kişi, 5 Ekim 
2012 günü  232 kişi, 12 Ekim 2012 günü 4 kişi, 15 Ekim 2012 günü 
333 kişi olmak üzere Ekim ayının sonuna kadar 67 cezaevinde 786 
kişi süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine katılmıştır. 5 Kasım 2012 
tarihi itibari ile siyasi mahpusların bulunduğu tüm cezaevlerinde 
birkaç bin kişi süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine katılmıştır. Aç-
lık grevleri Abdullah Öcalan’la yapılan görüşme sonunda, O’nun 
çağrısı ile 68. gününde, 18 Kasım 2012 tarihinde mahpuslar tarafın-
dan sonlandırılmıştır.

İHD Genel Başkanı açlık grevinin 30. gününde Diyarbakır E Tipi 
Cezaevi’nde Sara Aktaş ve Pero Dündar’ı, D Tipi Cezaevi’nde ise 
Ersan Nazlier ve M. Şerif Aslan’ı ziyaret ederek açlık grevcilerinin 
taleplerini bizzat dinlemiştir. Açlık grevcilerinin temel talebi İmra-
lı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde hükümlü olarak tutulan 
Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan ağır tecrit ve izolasyonun kal-
dırılarak, mahpusluk koşullarının düzeltilmesi (Abdullah Öcalan’ın 
sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının yaratılması), anadilinde 
savunma ve eğitim hakkının tanınması gibi talepler olduğu belir-
tilmiştir. 

İHD MYK ve şube başkanları toplantısının yapıldığı 13 Ekim 2012 
günü Ankara Yüksel Caddesi’ned saat 12.30’da bir basın açıklaması 
yapılarak cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekilmiş, kamuo-
yu duyarlılığı talep edilmiş ve hükümetin açlık grevcilerinin talep-
lerini değerlendirerek sorunu çözmesi talep edilmiştir. 

İnsan Hakları Derneği, TİHV, ÇHD ve gönüllü avukatlarla birlikte 
ortak bir toplantı yapılarak cezaevlerinin izlenmesi kararlaştırılmış 



İNSAN, HAKLARIYLA İNSANDIR.

183

ve liste oluşturma çalışmaları yapılmıştır. Liste oluşturulduktan son-
ra, 23 Ekim günü İHD şubelerine yazı yazılarak hangi cezaevlerinin 
hangi şubeler tarafından izleneceği bildirilmiş ve aktif bir izleme 
süreci başlatılmıştır. 

22 Ekim 2012 günü Ankara YKM önünde toplanılarak Adalet Ba-
kanlığı önüne yürünmüş ve burada İHD, TİHV, CHD, TTB, KESK 
ve DİSK adına ortak bir basın açıklaması yapılarak sorunun diyalog 
ve müzakere yöntemi ile çözülmesi talep edilmiştir. 

İHD Genel Merkezi bayram tatili boyunca çalışmalarını yürütmüş, 
avukatlar vasıtası ile izlenen cezaevleri ile ilgili raporlar toplanmış 
ve açlık grevcilerinin isim listesi eksiksiz olarak oluşturulmaya ça-
lışılmıştır. Ayrıca şubelere sürekli bilgi verilerek neyi izleyecekleri 
hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

İzleme sonucunda İHD, TİHV ve CHD adına 2 Kasım 2012 günü 
izleme sonuçlarını belirten ortak bir basın toplantısı yapılmış, açlık 
grevinde bulunanların listesi ile 12 Eylül 2012 ve 22 Eylül 2012 
günü açlık grevine başlayanların sağlık durumları hakkında izleme 
sonuçları kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Bu süreçte İHD, TİHV ve TTB temsilcileri Adalet Bakanlığında ce-
zaevlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı ile 22 Ekim 2012 ve 8 
Kasım 2012 günlerinde iki kere görüşme yapılmış, görüşmelerde 
izleme ile ilgili bilgi verilmiş, yaşanan sorunların çözülmesi talep 
edilmiş, açlık grevcilerinin taleplerinin değerlendirilmesi gerektiği 
aktarılmıştır. Bakanlık bürokrasisi yaşanan somut sorunları çözme 
noktasında duyarlı davranmış, ancak açlık grevcilerinin talepleri 
konusunda muhatabın ve yetkinin hükümette olduğunu belirtmiştir. 

9 Kasım 2012 tarihinde İHD adına Adalet Bakanlığı’na resmi bir 
yazı yazılarak cezaevlerinde yaşanan sorunlar aktarılmış, özellikle 
B1 vitamini ile ilgili talepler iletilmiştir. Bakanlık ile yapılan görüş-
melerde B1 vitamini ihtiyacının Bakanlıkça karşılandığı belirtilmiş, 
ayrıca yurtdışından kişilerin kendi yanında getirdiği vitaminlerin 
Türkiye’de kullanılmasının mevzuat engeline takıldığı belirtilerek, 
bu husustaki resmi talepten vazgeçilmiştir. 

Açlık grevcilerinin izlemesinin daha iyi yapılabilmesi amacı ile 
TTB tarafından hazırlanan açlık grevi yapanlar için sağlık durumu 
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değerlendirme formu ve bilgilendirme yazısı şubelere ve avukatlara 
ulaştırılmıştır. Böylece izlemenin daha iyi yapılabilmesi sağlanma-
ya çalışılmıştır. 

Yapılan izleme sonucunda Ekim 2012 sonu itibari ile 67 cezaevinde 
786 kişinin süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde olduğu Kasım ayı 
itibari ile siyası mahpusların bulunduğu tüm cezaevlerinde binlerce 
kişinin açlık grevine katıldığı gözlemlenmiştir. Liste oluşturma ça-
lışmaları devam etmektedir. 

12 Kasım 2012 günü İHD adına Türkiye Barolar Birliği 
Başkanlığı’na başvuru yapılarak aşağıdaki hususlar belirtilmiş ve 
Abdullah Öcalan’ın avukatları ile görüşmesi ve avukatlarının da 
avukatlık hakları ile ilgili Barolar Birliği’nin kamuoyuna açıklama 
yapması talep edilmiştir. 

“İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü ola-
rak tutulan Abdullah Öcalan’ın avukatlarının derneğimize yaptığı 
başvuru üzerine Abdullah Öcalan’ın 27 Temmuz 2011 tarihinden 
beri avukatları ile görüştürülmediğini, geçen bu süre içerisinde 
kardeşleri ile sadece 2 kez görüştürüldüğünü ve ağır bir izolasyon 
uygulandığını belirtmişlerdir. Nitekim bu hususun doğruluğu kamu-
oyunun da bilgisindedir.

5275 sayılı kanunun 25. maddesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasının infazı düzenlenmiş olup, hükümlünün eşi, alt soy ve üst 
soyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde 
15 günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret 
edebileceği açıkça düzenlenmiştir. Aynı kanunun 59. maddesinde 
vekaletname olmaksızın hükümlünün 3 avukatla görüşebileceği, ve-
kaletnamesi olan avukatlarla görüşmesi düzenlenmiş olup herhan-
gi bir sınırlamaya yer verilmemiştir. Aynı kanunun 83. maddesinde 
hükümlünün dışarı ile ilişkisi düzenlenmiş olup hükümlünün yakın-
ları dışında 3 kişi ile haftada bir kez görüşme hakkı belirtilmiş bu 
görüşün açık veya kapalı olma halinin yönetmelikle düzenleneceği 
belirtilmiştir. 

Abdullah Öcalan’ın avukatlarının derneğimize yapmış olduğu mü-
racaatta, Abdullah Öcalan’ın davaları hakkında da bilgi verilmiş-
tir. Abdullah Öcalan’ın halen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 
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başvuru no: 24069/03 dosyası, başvuru no: 197/04 dosyası, başvu-
ru no: 6201/06 dosyası, başvuru no: 10464/07 dosyası, başvuru no: 
12261/10 dosyası, başvuru no: 74751/11 dosyasının bulunduğu, An-
kara 13. İdare Mahkemesi’nde devam eden 2010/946 E sayılı dava 
dosyasının bulunduğu belirtilmiş, ayrıca İstanbul TMK 10. madde 
ile görevli ve yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam 
eden soruşturmasının olduğu bildirilmiştir.

Bilindiği gibi Türkiye hapishanelerinde Ekim ayı sonu itibari ile 
779 mahpus süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde olduğunu beyan 
etmiştir. Kasım ayı ile birlikte süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine 
girenlerin sayısı binlerle ifade edilmektedir. Bu gün itibari ile aç-
lık grevi 62. gününe girmiştir. Açlık grevcilerinin temel taleplerinin 
Abdullah Öcalan üzerindeki izolasyonun kaldırılması ve mahpusluk 
koşullarının düzeltilmesi, anadilinde savunma ve eğitim hakkının 
tanınması gibi talepler olduğu da malumunuzdur. 

Gerek İmralı Hapishanesinin bağlı bulunduğu Cumhuriyet Baş-
savcılığı, gerekse Adalet Bakanlığı ve gerekse de bu konuda sık sık 
açıklama yapan Başbakanın Abdullah Öcalan’ın avukatları ile gö-
rüştürülmemesi konusunda mevzuata açıkça aykırı davrandıkları, 
bir mahpusun haklarını ihlal ettikleri, avukatlık mesleğinin gereğini 
yerine getirmeyi engelledikleri aşikârdır. Özellikle de bu tutum ce-
zaevlerindeki binlerce mahpusun hayatını tehlikeye atacak bir dav-
ranış içerisine girmelerine de sebep olmuştur. 

Türkiye Barolar Birliği’nin kamuoyunu aydınlatarak, ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş bir mahpusun hakla-
rının neler olduğunu, avukatları ile görüştürülüp, görüştürüleme-
yeceğini, yakınlarının açık ve kapalı görüş yapıp yapamayacağını 
ve bunun gibi diğer hususlar hakkında açıklama yapmasını talep 
etmekteyiz. “

İHD Genel Merkezi tarafından 9 Kasım günü bir özel rapor kamu-
oyu ile paylaşılmış ve bu raporda 23 Ekim -6 Kasım 2012 tarihleri 
arası Türkiye cezaevlerinde açlık grevi yapan mahpuslara destek 
vermek amacı ile yapılan toplantı ve gösterilerde yaşanan hak ihlal-
leri açıklanmıştır. Buna göre 2 hafta içinde 46 gösteriye müdahale 
edilmiş, 5 gösteri yasaklanmış, gösterilere yapılan müdahale sonucu 
84 kişi yaralanmış, 617 kişi gözaltına alınmış ve 69 kişi tutuklan-
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mıştır. Genel Merkezimiz 6 Kasım’dan sonraki sürecide izlemekte 
olup, geçen iki haftalık süreçteki ihlalleri de kamuoyu ile paylaşa-
caktır. 

Genel Merkezimizin Adalet Bakanlığı ile görüşmesinin yanı sıra, 
içerisinde İHD ve Mazlum Der Genel Başkanlarının da olduğu 8 
kişilik aydınlardan oluşan bir grup inisiyatif almış ve Başbakan-
la görüşerek sorunun çözümüne katkı sunmaya çalışmıştır. Ancak 
Başbakan randevuya duyarsız kalmıştır. 

Açlık grevcilerinin durumu, talepleri ve listeleri hazırlanarak soru-
nun çözümüne katkı sunması amacı ile Avrupa Konseyi İşkenceyi 
Önleme Komitesi’ne, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği’ne, 
BM İnsan Hakları Komisyonu İşkence Özel Raportörü’ne gerekli 
müracaatlar yapılmıştır. Ayrıca Uluslar arası Af Örgütü ile görüşü-
lerek uluslar arası alandan doğru sorunun çözümüne katkı sunması 
talep edilmiştir. 

Bu süreçte İHD Genel Merkezi tarafından basına ve kamuoyuna 
mümkün olduğunca bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde bulunan mahpusların yapılan 
izleme sonucunda son sağlık durumları hakkında ikinci özel rapor 
kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu raporun hazırlık çalışmaları devam 
etmektedir. Ancak açlık grevi 68. gününde sonlandırılmıştır. İHD, 
TTB, ve SES ortak bir kriz masası oluşturarak açlık grevinin bitim 
sürecini çok yakından takip etmiş, avukat görüşlerinin yapılması, 
sağlık kontrollerinin yapılması, hastaneye sevkler, doktorların bil-
gilendirilmesi ve doğru tedavi ugulanması konularında tüm ceza-
evlerine ulaşmıştır. Bu süreçte cezaevlerinde yaşanan ve çözülmeye 
çalışılan somut sorunlar ise şunlardır; 

·	 Açlık grevcilerinin iaşe yerine kaynak suyu (pet şişe) temi-
ninin idare tarafından yapılmayıp, kantinden para ile satın 
almaları, 

·	 Açlık grevindeki mahpusların sevklerinin yapılması ve du-
ruşma için uzak mesafelere götürülüp, getirilmeleri, 

·	 Çeşitli iletişim araçlarından mahrum bırakılmaları, 

·	 Açlık grevine girmeleri nedeni ile disiplin soruşturmaları-
na maruz kalmaları, 
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·	 Hükümlü konumdaki açlık grevcilerinin avukatlarla görüş-
mesinin sınırlandırılması, 

·	 Bazı cezaevlerindeki açlık grevcilerinin tek kişilik odalar-
da tutulup, refakatçiden mahrum bırakılmaları, 

·	 Rızalarının olup olmadığı sorulmadan bilinçlerinin kapan-
masına yakın, müdahale edileceğinin kendilerine bildirile-
rek, üzerlerinde psikolojik baskı oluşturulması, 

·	 Bağımsız hekim heyetlerinin cezaevlerine girişlerine izin 
verilmemesi

·	 TTB tarafından hazırlanan tedvai yöntemi ile beslenme 
yönteminin uygulanmasının sağlanması.

Olarak sıralanabilir. Bu hususlarla ilgili olarak, Adalet Bakanlığın-
dan talepte bulunulmuş, bazı sorunların giderilmesi sağlanmıştır. 

Raporumuz ekinde Ekim 2012 sonu itibari ile açlık grevinde bulu-
nan mahpusların listesi, izleme formu ve bilgilendirme yazısı bu-
lunmaktadır. 

AÇLIK GREVİ YAPANLAR İÇİN 

SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRME FORMU

HUKUKÇULAR İÇİN

Tarih: 

Adı-Soyadı:

Cinsiyet:

Yaş:

Kaldığı cezaevi/bölüm:

Açlık grevi grup olarak mı, tek olarak mı yapılıyor? 

Avukatlar olarak açlık grevine katılmış kişilerle bazen hekimler-
den daha sık görüşebiliyorsunuz. Görüşme sırasında bu formu 
doldurmanız her gün takip edilemeyen açlık grevcisinin sağlık 
durumu hakkında hekimlere yol gösterici olacaktır. 
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Görüşmeyi yaptığınız açlık grevcisi; 

1. Düzenli sağlık kontrolleri yapılıyor mu, kontrollerin sık-
lığı nedir?  

2. Tıbbi değerlendirmeler kim tarafından yapılıyor?

3. Tıbbi muayeneyi kabul ediyor mu?

4. Yakınlarına haber verilmesini istiyor mu?

5. Koma durumunda müdahaleyi onaylıyor mu? 

Açlık grevcisi kendisinin sağlık durumuna ilişkin bilgilerin elde 
edilmesine ve bilgilerin hekimlerce değerlendirilmesine rıza veri-
yorsa aşağıdaki bilgiler öğrenilmeli.

ÖYKÜ

Kişi daha önce açlık grevi yapmış mı?

(    )  Evet           (     )  Hayır

Ne zamandır cezaevinde?

Ne zamandır açlık grevinde?

Beslenme durumu (cezaevi+dışarıdan?)

(Aşağıdaki alanları kişiden alınan bilgilere göre ve mümkünse 
kayıtlardan da bakılarak doldurunuz, belli olmayan alanlara her-
hangi bir işaret koymayınız)

Kalp veya tansiyon hastalığı var mı(varsa hastalığın ne olduğu)?

Akciğer hastalığı var mı (varsa hastalığın ne olduğu)?

Diabetes Mellitus veya hipoglisemik atak öyküsü var mı?

Epilepsi var mı?

Böbrek rahatsızlığı var mı(varsa hastalığın ne olduğu)?

Mide-barsak kanaması geçirmiş mi?

Gebelik-düşük sayısı
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Geçirilmiş kazalar-ameliyatlar (varsa kaza/ameliyatın ne olduğu ve 
ne yapıldığı)

Sürekli kullandığı ilaç var mı? Hala kullanıyor mu (varsa kullandığı 
ilaçların adları) ? 

Sigara

Diğer

Soygeçmişinde önemli bir hastalık var mı? 

Açlık grevi süresince (Grevin biçimi süreler ve alınan miktar ile 
birlikte belirtilmeli)

a. Yalnızca gıdayı reddediyor

b. Su + gıdayı reddediyor

c. Tuz / şekerli su 

 (    )  Alıyor (    )  Almıyor

d. B1 vitamini ve diğer vitaminleri 

(    )  Alıyor (    )  Almıyor

Aşağıdaki alanları yapabildiğiniz ölçüde doldurunuz. 

Kilo................   Boy................   
Ateş...............°C 

Dakikadaki nabız atışı............./Dk    

Dakikadaki solunum sayısı; ................./Dk  

Genel Durumu hakkında bilgilendirme yapınız: 

Cilt görünümü nasıl? (kuru, parlak, incelmiş, kırışmış, kuru yaprak 
gibi, yada cilt döküntüleri vb):

Ses, koku, işitme problemleri var mı?

Görme problemi var mı? (çift görme, görme bulanıklığı, göz karar-
ması, göz kayması vb)

Göz beyazında renk değişikliği var mı?

Yürüyüşü nasıl?
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Duruşu nasıl?

Bulantı kusma var mı?

Günlük ne kadar sıvı alıyor?

Günlük idrar çıkışı hakkında bilgi alabiliyorsanız yazınız

Günlük dışkı çıkışı hakkında bilgi alabiliyorsanız yazınız

Kanlı kusma, kanlı dışkı olmuş mu? 

Ağız içi kanaması olmuş mu?

Dişlerin durumu nasıl? (diş eti iltihabı, ağız içi yara, diş dökülmeleri 
vb)

Vücutta kasılmalar, kaslarda seyirme olmuş mu? 

Baş boyun tutamama var mı?

Vücutta yaralar açılmış mı?

Uyku düzensizliği, kabuslar var mı?

Ruhsal bir takım sıkıntılar tarifliyor mu?

Bulunduğu ortam kişisel hijyenini koruyabilmesi için uygun mu? 

Temiz su kaynağına ulaşılabiliyor mu? 

Bakıma ve yardıma gereksinim duyuluyor mu?

Bulunduğu ortam tıbbi değerlendirme ve tedavinin sürdürülmesine 
uygun mu?  

Cezaevi uygulamaları, (İkna, saldırı, zorlama var mı?)

Ailesinin iletişim adresi ve telefonları (ziyaret edebiliyorlar mı, sık-
lığı nedir?) 

Telefon hakkı kullanabiliyor mu? 

Sohbet hakkı kullanabiliyor mu, kullanılıyorsa kimlerle?

Kimlerle birlikte kalıyor,

Varsa Avukatının adını ve telefonunu, hükümlüyse vasisinin iletişim 
adresleri,

Görüşmeyi yapan avukat: 
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ÖNEMLİ!

Grevcilerin açlık grevi sırasında su, tuz, şeker ve vitamin alımı 
dışında beslenmeyi reddettiklerini biliyoruz. Bu süreç boyunca;

·	 Susadıkları kadar su almak (günde en az 1 litre, en az 
4 büyük su bardağı), 

·	 Günde 2 çay kaşığı tuz (2 gr), 

·	 5 yemek kaşığı şeker (100 gr), 

·	 1 tatlı kaşığı karbonat, 

·	 B vitamini kullanımı Benexol, Apikobal, Bevitab, Ne-
urovit, Nerox (ve benzeri eşdeğerleri) günde 2 tablet) 
yaşamsal önemdedir.

AÇLIK GREVCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME 

Açlık grevini kendi hür iradenizle bir duruma dikkat çekmek veya 
protesto etmek, birtakım taleplerde bulunmak amacıyla yaptığınızı 
biliyor ve saygıyla karşılıyoruz. Ancak her tür açlık grevinin sağlı-
ğınızla ilgili kısa ve uzun vadede geriye dönüşü olan ya da olmayan 
sorunlara yol açacağına dair yeterince bilgi ve tecrübemiz var. He-
kimler olarak mesleğimiz gereği insan sağlığının iyilik halini en üst 
düzeyde tutmak, korumak ve sürdürmek temel ilkemizdir. Bu yüz-
den karşılaşabileceğiniz sağlık sorunları hakkında ve yapılabilecek 
tıbbi tedaviler hakkında bilgilendirme yapmak görevimizdir. 

Açlık grevi sırasında su, tuz, şeker ve vitamin alımı dışında beslen-
meyi reddettiğinizi biliyoruz. Bu süreç boyunca susadığınız kadar 
su almak (günde en az 1 litre, en az 4 büyük su bardağı), günde 2 
çay kaşığı tuz (2 gr), 5 yemek kaşığı şeker (100 gr), 1 tatlı kaşığı 
karbonat ile birlikte vitamin kullanımınız yaşamsal önemdedir.

Karşılaşabileceğiniz sağlık sorunları:

·	 Koku, ışık ve ses aşırı hassasiyeti veya işitme azalması

·	 Özellikle kokudan çok rahatsız olmanın tetiklediği bu-
lantı ve kusma (sürekli kusmalar-sıvı alamama)
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·	 Kalp çarpıntısı, düzensiz kalp çalışması, tansiyon dü-
şüklüğü,

·	 Mide-bağırsak sisteminde, idrar kanallarında kanamalar, 

·	 Görme ve işitmede azalma, kulak çınlaması, ışığa ba-
kamama

·	 Kramplar (kasılmalar), şiddetli kas ağrıları, baş ağrısı 

·	 Kusmaları takiben yeterince sıvı alamama, yatağa bağlı 
hale gelme, bilincin gittikçe bulanması, koma ve ötesi

Açlık grevindeki seyir: 

Susadığınız kadar su almalısınız: 

Kişiye göre değişmekle birlikte günler ilerledikçe özellikle aşırı 
koku hassasiyetinin tetiklediği önüne geçilemeyen bulantı ve kus-
malar gelişir. Mümkün olduğu kadar keskin kokulardan sakının. 

Sıvı alınamazsa yatağa bağımlı hale gelirsiniz, bilinciniz bulanır ve 
sonrasında yaşamsal sıkıntılara yol açan bir süreç başlar. Size öneri-
len miktarda sıvı, tuz, şeker ve vitamin almalısınız. Bu susadığınız 
kadar su (günde en az 1 litre, en az 4 büyük su bardağı), 2 çay kaşığı 
tuz (2 gr) ve 5 yemek kaşığı şeker (100 gr), 1 tatlı kaşığı karbonat ve 
günde 2 tablet Apikobal, Benexol, Nerox, Bevitap,  Neurovit veya 
eşdeğeri tablet (toplam 500 mg B1) olmalıdır.  

Yaşamsal sonuçlara giden süreci kolaylaştıran kusmuk içeriğinin 
nefes (soluk) borusuna kaçıp akciğerde iltihap yapmasıdır. Bu se-
beple burundan başlayıp yemek borusu ve mideye uzanan hortum 
benzeri bir alet (nasogastrik sonda) takmamız gerekebilir. Hatta bi-
linciniz bulandığında rahat nefes alıp verebilmeniz, dilinizin soluk 
almanızı engellememesi için ağzınıza plastik bir hava yolu borusu 
(airway) uygulamamız gerekebilir. Hatta bir hastane ortamında ya-
tarak takip edilmeniz gerekebilir. 

Günlük muayene ve takipler ile süreç içinde yaşamı kolaylaştıracak 
uygulamalar açlık grevine müdahale değildir. 

B1 vitamini alınması yaşamsal önem taşır:

Açlık grevinde ölüme gidişi tetikleyen sinir sisteminin hasarlan-
masıdır. B1 başta olmak üzere B1+B6+B12 vitaminleri açlık grevi 
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süresince alınırsa sinir sistemi korunur. Koku, ses, ışık hassasiyeti 
gelişmesi gecikir. Beraberinde kusmalar ve bilincin bulanması ve 
ölüm süreci gecikir. Açlığa direnmeniz artar. 

En önemli husus grev sonlandırıldığında hayatta kalanlardaki sa-
katlıktır. Grevden sonra tüm bedeninizde birçok şey değişecektir, 
ancak sinir sisteminde kalıcı olan hasar Wernicke-Korsakoff  has-
talığıdır. Bu hastalıkta ayakta dengenizi sağlayamama, konuşmada 
pelteklik, zihinsel bulanıklık ve hafıza kaybı olacaktır. Özellikle ha-
fıza kaybı grevden önceki yılları unutma yanı sıra yeni hiçbir şeyi 
aklınızda tutamaya neden olur. Bu hasarlar yaşam boyu kalıcıdır, 
birinin bakımına muhtaç hale gelebilirsiniz. 

Sakatlık grev boyunca B1 vitamini alarak engellenebilir. Sadece B1 
içeren ilaç ülkemizde yoktur (yurt dışından getirilenler belki size 
ulaşmış olabilir) ancak B1+B6+B12 içeren Benexol, Apikobal, Be-
vitab, Neurovit gibi ilaçlar vardır. Onları her gün almanızı öneririz. 
Bu vitaminler sinir sistemi için gereklidir. Sizi beslemez, sadece 
açlığa dayanıklılığınızı arttırır ve grev sonlandığında ciddi sakatlık 
gelişimine engel olur.

B vitamini alırsanız zihinsel sakat kalmanızı önleyebilirsiniz, 
grevin kaçıncı gününde olduğunuz fark etmez, bugünden itiba-
ren bile almaya başlamak faydalı olacaktır. Cezaevi yönetimin-
den B vitamini istemek en doğal hakkınızdır. 

Tüm bu bilgiler ışığında açlık grevinin her anında ve aşamasında 
tıbbi yardım alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili her konuda soru sorabi-
lir, tekrar bilgilendirilme yapılmasını isteyebilirsiniz. Tıbbi yardım 
almaya veya açlık grevini sonlandırmaya karar verdiğinizde yetki-
lilere sağlık hizmeti almak istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. 
En kısa sürede gereken sağlık hizmeti verilecektir. 

Açlık grevini sonlandırma kararı alırsanız ilerlemiş açlık durumun-
da bünyeniz normal yiyecekleri hemen tolere edemeyecektir. Yavaş 
yavaş normal besinlere geçilmelidir. Bu durumda tıbbi yardım alma 
hakkını kullanmalısınız, sağlık kontrolünden geçmelisiniz.

Yukarıdaki önerilen muayene, uygulamalar ve B vitamini kullanı-
mı, açlık grevine müdahale ve beslenme anlamı taşımaz. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
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İNSAN HAKLARI AKADEMİSİ

2008 yılında açılışına karar verilen ve İHD’nin 24. Kuruluş yıldö-
nümü olan 17 Temmuz 2010 tarihinde açılan İnsan Hakları Akade-
misi ilk eğitim çalışmalarını 16.09.2011 tarihi ile 08.10.2011 tarih-
leri arasında gerçekleştirdi. 

İnsan Hakları Akademisi’nin eğitim programına İHD Genel Merkez 
ve Ankara Şube yöneticileri ile İHD üyelerinden oluşan yaklaşık yir-
mi kişi katıldı. Üç hafta Cuma akşamı ve Cumartesi tüm gün günü 
olması, yöneticilerin hafta sonu birçok etkinliğe katılmak zorunda 
kalması nedeniyle yöneticilerimizin katılımı yeterli düzeyde olama-
dı. Buna rağmen, katılımcılarla eğitim programı sonucunda yapılan 
değerlendirmede, eğitim programının verimli geçtiği tespiti yapıldı.

İnsan Hakları Akademisi’nin 2012 yılı içerisinde Diyarbakır ve 
İstanbul’da Akademi birimini açıp eğitim çalışmalarına başlaması 
kararına rağmen, ekonomik olanakların yetersizliği ve planlamada-
ki eksikliklerimiz nedeniyle eğitim çalışmalarını gerçekleştiremedi. 
Akademi Başkanımızın Diyarbakır ve İstanbul şube yöneticileriyle 
yaptığı görüşmeler ve planlamalar neticesinde 2013 yılı içerisinde 
Diyarbakır ve İstanbul’da da Akademinin birimleri açılıp eğitim ça-
lışmalarına başlanacaktır. 

İnsan Hakları Derneği tarafından hazırlanan ve AB tarafından kabul 
edilen “İnsan Hakları Savunucularının Güçlendirilmesi” projesi 
çerçevesinde İnsan Hakları Akademisi tarafından 2013-2014 yılı 
içerisinde:

1. İnsan Hakları Derneği’nin yöneticilerine yönelik eğitim 
programı geliştirilecek.

2. İnsan Hakları savunucularının davalarının takibi için bir 
şablon oluşturulacak.

3. Yedi bölgede Barolara yönelik eğitim programları hazır-
lanacak.
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4. İHD Web sitesinde Akademiyle ilgili materyaller zengin-
leştirilecek.

İHD İnsan Hakları Akademisi çalışmalarını hiçbir maddi karşılık 
beklemeden koordine eden Akademi Başkanı Hüsnü Öndül, eğitim 
programını hazırlayan Nevval Oğan Balkız ve eğitici olarak katılan 
İsmail Beşikçi, Kerem Altıparmak, Erdem Denk, Hakan Ataman, 
Dicle Çakmak, Kamil Ateşoğulları, Selahattin Esmer, Levent Kor-
kut, , Gökçen Alpkaya, ve Öztürk Türkdoğan’a teşekkür ederiz. 

İHD,  İnsan Hakları Akademisi

İNSAN HAKLARI AKADEMİSİ’NİN 2011 YILINDA GER-
ÇEKLEŞTİRDİĞİ

DERS PROGRAMININ İÇERİKLERİ VE SAATLERİ

Dersin Adı Ders İçeriği
Ders Tarihi 

ve Saati

Eğitimcinin 

Adı
 

1)İnsan haklarının

türetilme kaynakları,

çeşitleri ve özellikleri.

 

 

 

 

Bu derste İnsan Hakları kavramı 

ve kavramı tanımlama sorunu  

ele alınacak ve bu çerçevede;. 

insan hakların kavramının 

aşırı genişlemesinin yarattığı 

sorunlar.;insan hakları nedir? 

Türetilme kaynakları, çeşitleri ve 

özellikleri nedir? İnsan haklarının 

bölünmezliği  karşısında insan 

hakları kuşakları tanımlaması ne 

anlama gelir? Kişisel ve Siyasal 

Haklar, Ekonomik ve Sosyal 

Kültürel Haklar ile üçüncü 

kuşak /Dayanışma Haklarının 

( barış hakkı, çevre hakkı, 

dünya mirasından yararlanma) 

özellikleri ve korudukları 

değerler nedir? İnsan hakları 

evrensel  midir? Sorularının 

cevabı aktarılacaktır.

16.09.2011

 

18.00-20.15

Kerem 

Altıparmak
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2)İnsan Haklarının 

İçerik ve Uygulaması 

ile İlgili Kavramlar

 

-İnsan Haklarına 

Eleştirel Yaklaşımlar

 

 

 

Bu derste;”  demokrasi;  devlet;  

hukuk ve hukukun üstünlüğü 

ilkesi, etik gibi kavramlar 

tanımlanacak ve bu kavramların 

içerdiği koşullar ile insan hakları 

arasındaki bağlantı irdelenecektir. 

Bu değerlendirmeler 

çerçevesinde  de; tarihsel 

gelişim süreci  temelinde  insan 

haklarının ekonomi politiği 

nedir? İnsan hakları siyaseti var 

mıdır?  Günümüzde  bu  alanı 

belirleyen başlıca sorunlar 

nedir? Sorularının cevabı da 

araştırılacaktır.

 

 

 

17.09.2011

09.00-12.15

 

Erdem Denk

3)İnsan Haklarının 

Korunması ve 

Gerektirdikleri

 

 

 

 

 

Bu derste; insan haklarının 

korumayı amaçladığı değer 

karşısında,   ihlallerinin  

günümüzdeki biçim ve 

içeriklerinin neler olduğu, 

ihlallerinin kaynakları temelinde  

-İnsan aklarının korunması 

teriminin günümüzdeki  anlam 

ve kapsamının ne olduğu,   

-İnsan haklarının korunmasının  

gerektirdikleri- . İnsan eylemi 

olarak, hukuk normu olarak ve 

siyasi ilke olarak insan haklarının  

taşıdığı özellikler bakımından 

etkin korunmasının   koşullarının 

neler olduğu tartışılacaktır.

 

 

17.09.2011

 

13.00-15.15

Hakan 

Ataman
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4)İnsan haklarının 
Uluslararası Alanda 
Korunması ve 

Uluslararası İnsan Hakları 
Rejimlerinin Özellikleri 

  

  

  

  

  

  

  

Bu derste;–Uluslararası insan hakları 
koruma sistemlerinin özellikleri, bu 
sistemlerde üretilen insan hakları 
belgeleri ve koruma mekanizmaları ( 
özellikleri  ve başvuru usulleri .) ele 
alınacak; Avrupa Konseyi Sistemi 
Belgeleri ve Koruma Mekanizmaları 

- AİHS, Protokoller ve Mahkeme,-
Avrupa Sosyal Şartı ve Şikayet 
Sistemi, Avrupa İşkencenin ve 
İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı 
Muamele vs  Önlenmesi Sözleşmesi, 
Ulusal  Azınlıkların Korunmasına 
ilişkin Çerçeve Sözleşmesi ile; 

Birleşmiş Milletler Örgütü 
Sözleşmeleri ve koruma 
mekanizmaları (Kişisel ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi ve Seçmeli 
Protokolü; Ekonomik ve Sosyal ve 
Kültürel Haklar Sözleşmesi; Her 
Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan 
Kaldırılmasına Dair Sözleşme; Ulusal 
ve Etnik Dinsel ve ya Dilsel 
Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin 
Haklarına Dair Bildiri; Kadınlara 
Karşı Hertürlü Ayrımcılığın 
Tasfiysine Dair Sözleşme; İşkenceye 
ve Diğer Zalimane  İnsanlık Dışı ve 
Onur Kırıcı Muamele ve Cezaya 
Karşı Sözleşme; Herkesin Zorla 
Kaybedilmeye Karşı Korunmasına 
Dair Bildiri; Çocuk Hakları 
Sözleşmesi vb…) ve; AGİT Belgeleri 
İLO Sözleşmeleri ve Şikayet 
Yöntemleri Avrupa Birliği İnsan 
Hakları Politikası ve Temel Haklar 
Şartı ( Bilgi amaçlı  karşılaştırmalı 
bir  değerlendirme.) genel özellikleri 
anlatılacaktır. 

Başvuru yolları ve uygulama 
usullerinde  var olan eksiklikler ve 
sorunlar değerlendirilecek ve 

21. Yüzyılda  insan haklarının etkin 
korunması önündeki tehditler 
anlatılacaktır. 

  

  

  

17.09.2011 

15.30-18.45 

  

  

  

  

  

23.9.2011 

18.00-20.15 

  

Gökçen 
Alpkaya 

  

  

  

  

  

  

Gökçen 
Alpkaya 
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5)Türkiye de İnsan Hakları 

  

-Türkiye’de İnsan 
Hakları  Uygulamalarını 
Belirleyen   Hukuk Alanının 
Dışındaki Faktörler 

  

-Azınlık hakları ve çok 
kültürlülük Anlayışına 
yaklaşımlar 

Bu derste:- Türkiye’de  İnsan Hakları 
Kavramına Yüklenen Anlamlar 
ve  İnsan Hakları Anlayışının Tarihsel 
Dönüşümü 

Tarihsel  Değerlendirme Sorunu ve 
Siyasal Kültür 

Devlet Kurgusu   ve Egemenlik 
Anlayışı 

Kriz, Müdahale ve Olağanüstü Rejimler 

Güncel/ Güvenlik Sorunsalı ve 
Ötekileştirme 

Kamusal Alan Kavramını  Tanımlama 
Sorunu 

Çok Kültürlülük  Anlayışına 
Yaklaşımlar başlıklı konular ele 
alınacaktır. 

  

24.09.2011 

09.00-11.00 

  

  

  

  

24.09.2011 

11.10-12.10 

İsmail Beşikçi 

  

  

  

  

  

Selahattin 
Esmer 

  

6)Türkiye’de Hukuk Mevzuatı 
ve İnsan Hakları 

  

Ders içeriğinde: Yasa ve İnsan Hakları 

İhlallerin Kaynağı Olarak Yasalar 

Anayasa ve Anayasacılık Anlayışı 

Yargının Yapısal Özelliği  ve Yargı 
Kararları 

İdari Davranışlar  başlıklı konular 
irdelenecektir. 

  

24.09.2011 

13.00-15.15 

Levent Korkut 

7)Türkiye’de İnsan Hakları 
İhlallerinin Boyutları 

  

  

  

  

  

  

  

Öncelikle; insan hakları alanında 
ihlallerin yeni biçimleri ve tanımlama 
sorunu –İnsan hakları alanında 
değerlendirme sorunu ele alınacak, bu 
temelde: Kişi dokunulmazlığı (yaşama 
hakkı,  işkence, onur kırıcı davranış ve 
işlemler, güvenlik soruşturmaları, cinsel 
saldırı suçlarının tespiti vs.); kişi 
özgürlüğü ve güvenliği; düşünce 
özgürlüğü; iletişim özgürlükleri; İnanç 
ve din özgürlüğü; siyasal hakla- 
vatandaşlık tanımı, bun bağlı haklar, 
partileşme özgürlüğü,  ideolojik 
çoğulculuk ve parti yasakları; 
ayrımcılık ve nefret suçları; azınlık 
hakları; hak arama özgürlüğü vb…) 
konuları irdelenecek, somut durum 

24.09.2011 

15.30-18.45 

  

  

  

  

  

  

30.09.2011 

Öztürk 
Türkdoğan 

  

  

  

  

  

  

  

Kamil 
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8)Sosyal haklar 

  

karşılaştırmaları yapılacaktır. 

-Ülkesel kurumların gözlem ve 
raporlarının örnekleme yöntemiyle 
seçilmesi ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Kararları; İşkencenin 
Önlenmesi Komitesi Raporları; 
Kadınlara Karşı Ayrımcılın Ortadan 
Kaldırılması Komitesi Raporları; 
Avrupa Birliği Komisyonu İlerleme 
Raporları vb. 
karşılaştırmalı  değerlendirilmesi 
yapılacaktır.. 

Sosyal haklar, eşitlik ilkesi ve 
ayrımcılık yasağı, İLO Raporları, AB 
raporları, Ayrımcılık Komitesi raporları 
ve Türkiye mevzuatı konuları 
işlenecektir. 

18.00-20.15 

  

Ateşoğulları 

9)Türkiye’de İnsan 
Haklarının  Korunması  Alnın
da Mekanizmalar 
Başvuru   Yöntemleri  ve 
Eksiklikler 

Ulusal Başvuru Mekanizmaları ve 
İşleyişleri 

Ombudsman Kurumu Oluşturulması 
ihtiyacı ve Türkiye’de Bağımsız 
Denetim Kurullarının eksikliği 

Tartışılacak, 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
insan hakları belgeleri  ve  yetkisini 
kabul ettiği başvuru mekanizmaları – 
özellikler ve eksiklikler ile birlikte 
değerlendirilecektir. 

  

01.10.2011 

09.00-12.15 

Kerem 
Altıparmak 

  

  

10)İnsan Hakları Sivil 
Hareketi ve Türkiye 

11)21. YY da Gelişmeler 
karşısında Aktivizmin Yeni 
Biçimleri ve Araçlar 

  

  

  

  

Derste: Sivil hareketin kısa 
tarihçesi,   yapının özelliği ve güncel 
İhtiyaçlar karşısında  yaşanan 
dönüşümler ile sivil hareketin yeni 
eylem ve etkileşim biçimleri ele 
alınacaktır. Bu bilgilerin temelinde: 

Türkiye’de; İnsan Hakları İhlallerinin 
Önlenmesi ve  Ortadan Kaldırılmasında 
Başlıca Yöntemler ve Sivil  Hareketin 
Öncelikleri  (Toplumsal belleğin 
yeniden inşası, kavramlaştırma ve 
iletişimsel yapı) 

--İnsan Hakları İhlallerinin Toplumda 
Algılanışı ve Bu Algıyı Harekete 
Geçirme Boyutunda Yeni Biçimler 

- İnsan Hakları Sivil Hareketi – ihtiyaç 
ve Olanaklar- karşısında yeni araç ve 

01.10.2011 

13.00-15.15 

  

  

  

15.30-18.45 

Dicle Çakmak 

  

  

  

  

Hakan Ataman 
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söylemleri nasıl oluşturulmalıdır? 

(İzleme,  raporlama, belgeleme, 
ihlalleri  inceleme  ve görüşme 
tekniklerinin yeni biçimlerinin 
oluşturulması, çeşitlendirilmesi ve yeni 
kitlesel biçimlerin oluşturulması) 
başlıkları ayrıntılı şekilde 
irdelenecektir. 

12)Yukarıda yer alan ders 
programının uygulanmasından 
sonraki haftada, eğitimle geçen 
üç haftanın değerlendirilmesi 
yapılacaktır. Bu toplantıya 
bilim kurulu üyeleri, İHD 
yönetiminden görevliler, eğitim 
veren eğitmenler, eğitim 
alanlar ve ölçme 
değerlendirme uzmanları 
katılacaktır. 

  

  

  

  

  

  08.10.2011 
Cumartesi 

09.00-17.00 
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ROBOSKİYE ADALET PLATFORMU

Bilindiği gibi 28 Araülık 2011 günü Roboski sınır hattında coğu 
çocuk silahsız 34 kişi savaş uçakları tarafından bombalanarak öldü-
rüldü. Bu katliamın duyulması üzerine İHD olarak hemen harekete 
geçilmiş, bölge şubeleri olay yerine hemen gitmiş, ön incelemede 
bulunmuş, bir gün sonra İHD genel merkezi öncülüğünde çok sayı-
da kurum temsilcisi heyet oluştururark Roboski’ye gitmiştir. Hazır-
lanan Roboski katliamı Raporu tük dünyaya gönderilmiş, duyarar-
lılık oluşturulması ve dalet arayışı için önemli bir çalışma olmuştur.

ÇAĞRICI KURUMLAR: İHD, Mazlum-Der, ESHİD (Eşit Haklar 
derneği), Başkent kadın Platformu

KAMPANYA ADI: ‘’Sınrlara İnat Adalet’’

AMAÇ: Roboski Katliamının aydınlığa kavuşması, adaletin yeri-
ni bulması amacıyla devlet birimlerinde ve kamuoyunda duyarlılık 
oluşturmak. Kampanya 20 Şubat’ta başlayıp ‘’Roboski için adalet’’ 
yerini bulana kadar devam edecektir.

Yukarıda isimleri yazılı kurumlar bu amaca yönelik aralarında haf-
tada birkaç kez toplanarak etkinlikler kararı almıştır.

20 Şubat’ta Türkiye genelinde aynı anda eş zamanlı basın açıklama-
sı ile kampanya başlatılmıştır.

20 Şubat’ta adalet bakanlığının önünde basın açıklaması gerçek-
leştirilerek Roboskide öldürülenlerin hayat hikâyesi elden tes-
lim edilmiştir. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri 
Bakanlığı’na İzmir caddesindeki postaneden gönderilmiştir.

26.03.2012 Tarihinde YKM önünde İHD Başkanı Öztürk Türkdo-
ğan basın açıklaması konuşmasını yapmış, Mazlumder temsilcisi 
Nurcan Aktay ölenlerin hikayesini okuduğu ‘’sınırlara inat Robos-
kiye adalet’’  pankartı ile etkinlik gerçekleştirilmiştir.
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Nisan ayında Başbakanlık önünde basın açıklaması ve 34 karanfil 
ve öldürülenlerin hikâyesi bırakılmıştır.

Kampanya doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri 
ve Adalet Bakanlıklarına kurum ve kişilere duyarlılık oluşması için, 
öldürülenlerin yaşam hikâyeleri her gün faks, mail yoluyla gönde-
rilmiştir.

Web Sitesi oluşturuldu, internet sitesi, facebook, twitter vb. sosyal 
medya araçları etkin halde kullanılarak kamuoyunun unutmaması, 
adalet talebi sürekli hale getirilmişti.

Yine bu kampanya dahilinde basın duyarlı hale getirilmeye çalışıl-
mış medya köşe yazarları kendi köşelerinde Roboski katliamından 
ve burada öldürülenlerin hayat hikayesini ayrı ayrı yazarlar vasıta-
sıyla kamuoyunun bu şekilde duyarlılığını ve unutulmaması sağ-
lanmıştır.

Hikâyelerin yayınlanmasının 34. Olan günde Türkiye genelinde eş 
zamanlı basın açıklaması yapılarak son hikâye okunmuştur.

Ankara’da Tabutlu yürüyüş gerçekleştiren bileşenlerin ve aktivist-
lerin önü kesilerek Abdi İpekçi parkına yürünmesi engellenmiştir. 
Bu engellemeye rağmen Mithat paşa caddesi boyunca sloganlarla 
yürünerek parkın girişine kadar gelinmiş burada İHD ve Mazlumder 
temsilcisi bu durumu protesto eden konuşma gerçekleştirilmiştir.

Ölenlerin isimlerin yazıldığı afişler(1000 Adet Kürtçe 1000 adet de 
Türkçe olarak basıldı) Türkiye genelinde iç ve dış mekanlara görü-
nürlüğü olan yerlere asılmıştır.

11 Nisan da TBMM’de Milletvekilleri ziyaret edilerek meclisin du-
yarlılığı istenmiş ve talepler paylaşılmıştır. Aynı gün kamuoyunu 
bilgilendirme adına Mazlumder’de basın toplantısı yapılmıştır.

Roboskilileri temsilen Ankara’ya gelen Ferhat Encü ile İHD Genel 
merkezinde katliamdan sonra roboski halkının maruz kaldığı, ken-
disinin maruz kaldığı baskıların paylaşıldığı bir basın toplantısı ger-
çekleştirilmiş. Basın toplantısında Mazlumder’den Nurcan Aktay, 
İHD’den Selma Güngör ve Metin Uzunöz’de gündemi değerlendi-
ren, iktidarın tavrını eleştiren konuşma yapılmıştır.
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Yönetmen Ümit Kıvanç’ın hazırladığı Roboski Belgeseline katkı 
sunulmuştur. Belgeselin galası İHD ve Mazlumder başkanlarının 
katılımı ile 7 Kasım günü İstanbul’da yapılmıştır.

Sık sık bir araya gelen kurum temsilcileri ile durum değerlendiril-
mesi yapılarak bu insanlık dramının unutulmaması için platformun 
devamı sağlanarak adalet yerini bulana kadar eylem ve etkinliklerin 
devamı kararı alınmıştır.
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KAYIPLAR OTURMA EYLEMLERİ

İHD, 1995 yılından beri her yıl 17-31 Mayıs arası günleri Kayıp-
lar Haftası olarak anmakta ve çeşitli etkinlikler yapmaktadır. İHD 
İstanbul Şube Kayıplar Komisyonu 27 Mayıs 1995 yılında Taksim 
İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde Kayıplar için oturma ey-
lemleri başlamıştır. Daha sonra bu eylemlere katılan kayıp yakın-
larına Cumartesi Anneleri ismi de verilmiştir. Oturma eylemi 200. 
Haftasına (1999 yılı başı) kadar sürmüştür. İHD Genel Merkezinin 
aldığı kararla oturma eylemleri 7 Şubat 2009 tarihinden itibaren 
tekrar başlamıştır. Oturma eylemleri bu dönem devam etmektedir. 
İstanbul dışında Diyarbakır’da, Şanlıurfa’da, Batman’da düzenli 
oturma eylemleri devam etmektedir. Ayrıca İHD şubeleri belli za-
manlarda bu konuda çeşitli eylemler yapmaktadır.

İHD ve TİHV’in ortak çalışmaları ile Türkiye’nin Kayıplar Sözleş-
mesine taraf olması, insanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı 
uygulanmaması, toplu mezarların usulüne uygun açılması için kam-
panya devam etmektedir. Toplu mezarlar ile ilgili olarak Yakayder, 
Mayader, Barış Anneleri İnsiyatifi, ÇHD, TTB, Adli Tıp Uzmanlar 
Derneği ile birlikte çeşitli çalışmalar da yapılmaktadır.

Bu dönem icinde genel merkezin bilgisi dahilinde İstanbul Şube 
Kayıplar Komisyonu ile cumartesi anneleri Şubat 2011’de başba-
kan ile görüşmüşlerdir. Görüşme sonucunda, TBMM İnsan Haük-
ları Komisyonu tarafından Cemil Kırbayır ve Tolga Ceylan Baykal 
için araştırma yapılmış, ancak akıbekleri bulunamamıştır.

İHD genel merkezi kayıplar ile ilgili çalışmalarını güncellemiş 
olup, listeyi BM Kayıplanr çalışma grubuna göndermiştir. Çalışma 
grubunun standart başvuru formunu göndermesi ile birdlikte şube-
ler tarafından bu formun aileler ziyaret edilerek doldurlması çalış-
maları devam etmektedir.
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Kayıpların akıbetinin araştırılması ile ilgili İHD Diyarbakır şube 
ve Şırnak Barosunun çalışmaları osnucu açılan Temizöz davası ile 
İHD Mardin şubenin çalışmaları sonucu açılan Çitil davaları devam 
etmektedir.

12 Eylül ana davası İHD genel mearkezi tarafından takip edimlik-
tedir. 12 Eylül dönemi ile ilgili illerde devam eden soruşturmalar 
takip edilmektidr. 
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MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN HAKLARI-
NIN ETKİN ŞEKİLDE KORUNMASI ALANINDA 

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

1 Şubat 2010 tarihinde Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın İHD Ge-
nel Merkezi ortaklığıyla başlattığı ve Avrupa Birliği’nin “Demok-
rasi ve İnsan Hakları Avrupa Girişimi Malî Programı” tarafından 
desteklenen Mülteci, Sığınmacı ve Uluslararası Korunmaya Muh-
taç Diğer Kişilerin Haklarının Etkin Koruması Projesi 31 Temmuz 
2011 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Mülteci ve sığınmacı haklarının 
korunmasının etkinleştirilmesi alanında faaliyetlerin özellikle Van 
ilinde devam edebilmesi için 2011 yılında İnsan Hakları Derneği 
Genel Merkezi’nin resmi ortağı olduğu bir proje hazırlanarak Av-
rupa Birliği’nin “Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Girişimi Mali 
Programı” proje çağrısına başvurulmuştur. Mülteci, Sığınmacı ve 
Uluslararası Korunmaya Muhtaç Diğer Kişilerin Sosyal Haklarının 
Etkin Koruması Projesi adıyla hazırlanan bu proje Eylül 2011 tari-
hinde Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiştir. Fakat Ekim ve Ka-
sım aylarında Van’da yaşanan depremler sebebiyle söz konusu proje 
revize edilerek deprem sonrası koşullara uygun ve deprem sonrasın-
da artan ihtiyaçlara daha fazla cevap verebilecek hale getirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında bu bölümde 1 Şubat 2010-Tem-
muz 2011 tarihleri arasında sürdürülen “Mülteci, Sığınmacı ve 
Uluslararası Korunmaya Muhtaç Diğer Kişilerin Haklarının Etkin 
Koruması” Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve 1 Şu-
bat 2012 tarihinde başlayan “Mülteci, Sığınmacı ve Uluslararası 
Korunmaya Muhtaç Diğer Kişilerin Sosyal Haklarının Etkin Koru-
ması Projesi” çerçevesinde sürdürülmekte olan faaliyetlere ilişkin 
bilgi verilecektir.

1. Mülteci, Sığınmacı ve Uluslararası Korunmaya Muhtaç Di-
ğer Kişilerin Haklarının Etkin Şekilde Koruması Projesi

Projenin ana amacı uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan kişilerin 
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(özellikle sığınmacılar ve mülteciler) hakları konusunda uluslararası 
normların ülkemizde uygulanmasına katkıda bulunarak bu kişilerin 
haklarının etkin korunmasını sağlanmasıdır. Ayrıca, projede sığın-
macı, mülteci ve uluslararası korumaya ihtiyacı olan diğer kişilerin 
haklarının korunması ve bu haklara erişimlerinin sağlanması, mül-
teci ve sığınmacılarla ilişkisi olan kurumların bilincinin arttırılması, 
kamuoyunun mülteci ve sığınmacıların problemlerine karşı duyarlı-
lığının arttırılması, Cenevre Sözleşmesi’nin ulusal mevzuatta etkin 
bir şekilde uygulanması hedeflenmiştir.

1.1.Van’da sığınmacı ve mülteciler için kurulan Danışma ve Destek 
Merkezi faaliyetleri: 

Danışma ve Destek Merkezinde başvuruculara, iltica prosedürüyle 
ilgili bilgi verilerek yol gösteriminde bulunulmuş, gönüllü ve pro-
fesyonel avukatlar aracılığıyla sığınma prosedürüne ulaşmaları için 
hukukî destek verilmiş, temel ihtiyaçları belirlenerek bu ihtiyaçlara 
erişim konularında danışmanlık verilmiştir.

2010 Mart ayında etkin olarak çalışmaya başlayan Danışma ve Des-
tek merkezine proje süresi boyunca toplam 1.821 başvuru olmuştur. 
Merkeze birden fazla ve farklı nedenlerle başvurular yapıldığı için 
ofise toplam 2.447 farklı başvuru yapılmıştır. Bu dönem içerisinde 
merkeze başvuran başvurucuların 763’si kadın 1058’i erkektir. Bu 
dönem içerisinde yapılan toplam başvurunun 476’sı 2010/19 Sayılı 
Genelgeyle birlikte sağlanan iltica- sığınma başvurusu yapan kişiler, 
sığınmacılar ve mültecilerden malî durumu bozuk olanlara sağlanan 
ikamet harcı muafiyetinden yararlanabilmek amacıyla yapılmıştır. 
Diğer taraftan 2.447 başvurunun 320’si sağlık haklarına erişebilme 
konusunda danışmanlık ve destek almak ve bu alanda karşılaştıkları 
problemlere çözüm aramak sebebiyle olmuştur. Bunlara ek olarak 
merkez Mart 2010-Temmuz 2011 tarihleri arasında hukukî destek 
ve danışmanlık altında toplam 167 başvuru almıştır. Başvuruların 
bir kısmının Van Barosu adlî yardım sisteminden yararlanmaları 
sağlanırken, BMMYK başvuruları ret edilmiş veya dosyaları ka-
panmış başvurucular Helsinki Yurttaşlar Derneği’ne yönlendiril-
miştir. Bunların dışında alıkonulma merkezlerinde tutulan kişilerin 
sığınma prosedürüne dâhil edilmeleri,  sınır dışı kararına itiraz ve 
sınır dışının durdurulması  (97 başvuru)  ofisimiz tarafından Van’da 
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bulunan gönüllü ve profesyonel avukatlar aracılığıyla sağlanmıştır. 
Ayrıca bu dönem içerisinde toplam 40 kişi Türkiye’deki sığınma 
prosedürü hakkında bilgilendirilmiştir.

1.2.Eğitim

Proje süresince iki eğitim gerçekleştirilmiştir. İlk eğitim olan Ruh-
sal Travma ve İkincil Travmatizasyon Eğitimi 26-27 Haziran 2010 
tarihinde Van ilinde gerçekleştirilmiştir. 

16-17 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da “Türkiye İltica Sistemi 
Eğitimi” organize edilmiştir. Bu eğitimle belirli uydu kentlerde ve 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi mülteci ve sığınmacıların çoğunlukta 
olduğu şehirlerde bulunan başta bu alanda faaliyet gösteren STK ve 
kişilerin, iltica hakkı, Türkiye’deki mevcut iltica sistemi, iltica sis-
teminde STK’ların rolü, mülteci ve sığınmacıların Türkiye’de bu-
lundukları sürelerde yaşadıkları problemler ve bunların olası çözüm 
yolları konularında bilgilendirilmelerini amaçlanmıştır.

Kerem Altıparmak  (Ankara Üniversitesi),  Tamer Kılıç  (Mülteci-
Der), Volkan Görendağ  (Uluslararası Af Örgütü, Zeynep Burcu 
Yavuz (BMMYK), İbrahim Vurgun Kavlak (SGDD), İrem Arf 
(Helsinki Yurttaşlar Derneği),Özge Yenier Duman (Türkiye İnsan 
Hakları Vakfı), tarafından verilen eğitime, Ankara, İzmir, Adana, 
Ağrı, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri Konya, Kütahya illerin-
de bulunan başta İHD ve MAZLUMDER Şubeleri ve diğer STK 
temsilcileri katılmıştır. Eğitim toplam 19 kişinin katılımı ile ger-
çekleşmiştir.

1.3. Sığınmacı ve Mültecilerin Alıkonulma Yerlerinin İzlenmesi 
Rehberi

TİHV tarafından 2008 yılında alıkonulma yerlerine ziyaretler yapan 
kişi ve kuruluşların donanımlarının arttırılmasına katkı sunabilmeyi 
hedefleyerek hazırlanan, Alıkonulma Yerlerinin İzlenmesi: Cezae-
vi İzleme Kılavuzu, alıkonulma yerlerinin tüm kategorilerinin bir 
kitapta ayrıntılı olarak ele almanın mümkün olmaması nedeniyle 
cezaevlerinin izlenmesi konusuna odaklanmıştır. Türkiye’de sığın-
macı ve mülteci alıkonulma merkezlerinin durumunun, gerek tutu-
lan kişilerin prosedürel hakların ihlali gerekse merkezlerin maddî 
koşulları sebebiyle insan hakları açısından endişe verici olması 
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nedeniyle Mülteci ve Sığınmacıların Alıkonulma Yerleri İzleme 
Kılavuzu’nu hazırlamıştır. Gözaltı Yerlerini ve Cezaevi İzleme Reh-
beri güncelleme çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır.

Mülteci ve sığınmacı tutulma yerlerinin izlenmesi amacıyla oluş-
turulması gereken mekanizma üyelerine izleme bilgi ve becerisi 
sağlanması alıkonulma yerlerine ziyaretler yapan diğer kişi ve ku-
ruluşların donanımlarının arttırılması yönünde etkin katkı sunması 
amacıyla hazırlanan Mülteci ve Sığınmacıların Alıkonulma Yerleri 
İzleme Kılavuzu Temmuz 2011 tarihinde basılmıştır.

Kılavuz, uluslararası standartlar ışığında sığınmacı ve mültecilerin 
alıkonulması, ulusal hukuk düzenlemelerinde sığınmacı ve mülteci-
lerin alıkonulması, sığınmacı ve mültecilerin alıkonulma yerlerinin 
nasıl izleneceği, izlem sırasında bu yerlerle ilgili hangi durum ve 
koşulların incelenmesi gerektiği konularını içermektedir. Kılavuz 
Türkiye’deki mülteci hakları ve insan hakları alanında çalışan STK, 
kurum ve kişilere ulaştırılmıştır.

1.4.Kamuoyu duyarlılığının arttırılması ve lobi faaliyetleri

Türkiye’de bulunan sığınmacı ve mültecileri Türkiye’deki sığınma 
sistemi ve hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla Türkiye İl-
tica Sistemi başlıklı broşürler Türkçe,  Farsça,  Kürtçe,  Arapça,  
İngilizce ve Fransızca dillerinde hazırlanmıştır. Broşürler uydu 
kentlerde bulunan İHD şubelerine ulaştırılmıştır. Türkiye sığınma 
sisteminde önemli problemlerinden birkaçına -coğrafî sınırlandır-
ma, mültecilerin alıkonulması ve ikamet harçları- değinen 3 ayrı 
bilgi notu hazırlanmıştır.

18 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da İnsan Hakları Derneği, Kaos 
GL, Pembe Hayat, İHGD, Kafkasya Forumu, Siyah Pembe Üçgen 
ve Uluslararası Af Örgütü ile beraber 20 Haziran Dünya Mülteciler 
Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapılmıştır. Basın açıklama-
sının ardından “Yabancılar ve Uluslararası Koruma” isimli kanun 
taslağı, LGBT mülteci ve sığınmacıların hakları açısından değer-
lendirmek amacıyla yukarıda anılan STK’lar tarafından hazırlanan 
mektupla birlikte İçişleri Bakanlığı’na gönderilmiştir.

19 Haziran 2011 tarihinde BMMYK, Van Kadın Derneği, Mazlum-
Der, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, İnsan Kaynağını Geliştirme 
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Vakfı, Kızılay ile birlikte 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nü 
Van İli’nde yaşayan sığınmacı ve mültecilerle çeşitli etkinlikler 
düzenlendi. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü çerçevesinde Van 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikler “Ada” isimli kısa film 
gösterimi ile başladı. Etkinlikler film gösteriminin ardından, sığın-
macılar tarafından hazırlanan tiyatro oyunuyla devam etti. Farsça 
hazırlanan skeç, salonda bulunan sığınmacı ve mültecilerin büyük 
beğenisi kazandı. Skecin hemen arkasından yine sığınmacı/mülteci 
çocuklar tarafından sahnelenen “Titanic” isimli kısa tiyatro göste-
risi yer aldı. Tiyatro gösterisinin ardından program bir sığınmacı 
tarafından yapılan sihirbazlık gösterisiyle devam etti. Genel olarak 
sığınmacı ve mültecilerin sahnelediği gösterileri içeren program,  
İranlı bir kadın mültecinin rüyasını konu alan dans gösterisi ile son-
landı.

23 Şubat 2011 tarihinde İçişleri Bakanlığı Göç ve İltica Bürosu ta-
rafından hazırlanan toplantıya katılarak Van’da yaşanan problemler 
paylaşıldı. 26 Şubat 2011 tarihinde Van’da Uluslararası Af Örgütü, 
Van Kadın Derneği, MAZLUMDER, İHD, Kızılay, Van Barosu ve 
BMMYK’nın katılımı ile yıllık değerlendirme toplantısı düzenlen-
miştir. Toplantıda kurumlar Van’da mülteci ve sığınmacıların 2010 
yılında yaşadıkları problemleri, kurum faaliyetlerini paylaşmıştır.

2. Mülteci, Sığınmacı ve Uluslararası Korunmaya Muhtaç Di-
ğer Kişilerin Sosyal Haklarının Etkin Koruması Projesi

Proje, 1 Şubat 2012 tarihi itibariyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
(TİHV) İnsan Hakları Derneği (İHD), Van Kadın Derneği (VAKAD) 
ve Berlin İşkence Mağdurları için Tedavi Merkezi (bzfo) ortaklığı 
ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 
ve Toplum Sağlığı Araştırmaları Derneği (TOSAD) işbirliğinde yü-
rütülmektedir. 

On sekiz aylık projenin ana hedefi,  uluslararası korunmaya ihtiyaç 
duyan kişilerin (özellikle sığınmacı ve mültecilerin) sosyal hakla-
rının, 1951 Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası insan hakları 
standartları uyarınca korunması ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır. 
Bu proje ile mülteci ve sığınmacıların sosyal haklarına erişimleri-
nin arttırılması; mülteci ve sığınmacıların sosyal haklarının yasal 
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standartlarının ve uygulamasının iyileştirilmesine katkı sağlanma-
sı; işkence gören mülteci ve sığınmacıların tedavilerine ve işkence 
olgularının raporlanmasına katkı sağlanması; kamuoyunun mülteci 
ve sığınmacıların problemlerine duyarlığının ve mülteci ve sığın-
macılarla ilişkisi olan kişi ve kurumların bilincinin arttırılması he-
deflenmektir.

Proje kapsamında gerçekleştirilmekte olan faaliyetler şu şekildedir;

2.1. Van’da sığınmacı ve mültecilere sosyal haklarına erişimleri ko-
nusunda danışma ve destek hizmeti sunulması

Öncelikli olarak, Van’da ‘Sığınmacı, Mülteci ve diğer uluslararası 
korumaya muhtaç kişiler için Danışma ve Destek Merkezi” oluş-
turuldu. Bu merkeze başvuranlara (telefonla veya şahsen), iltica 
prosedürü ile ilgili bilgi verilmekte ve yol gösterilmekte, gönüllü 
ve profesyonel avukatlar yardımı ile sığınma prosedürüne ulaşma-
ları için hukukî danışmanlık verilmekte, sosyal haklarına erişimle-
ri konusunda danışmanlık yapılmakta, sınırlı sayıda sığınmacı ve 
mülteciye psikososyal destek hizmeti sağlanmaktadır. Sığınmacı 
ve mültecinin sağlık hizmetinden yararlanması için öncelikle mer-
kezde bulunan doktorumuz tarafından ilk değerlendirmesi ve ge-
rekli birimlere yönlendirmeleri yapılmaktadır. Danışma ve Destek 
Merkezi,  öncelikle Van’da bulunan uluslararası korunmaya ihtiyacı 
olan kişilerle ilgilenmekte, ancak başta Ağrı olmak üzere Van çev-
resindeki şehirlerdeki mültecilere de iltica prosedürüne başvuru ko-
nusunda telefonla destek sağlamaktadır.

2.2. İşkence gören mülteci ve sığınmacılara tedavi hizmetinin su-
nulması ve işkence iddialarının raporlanması konularında destek 
sağlanması

İşkence gören mülteci ve sığınmacılara tedavileri için Van Danışma 
ve Destek Merkezinde bir Sağlık Ünitesi kurulmuştur. Sağlık üni-
temizde işkence gördükleri iddiasında bulunan sığınmacı ve mülte-
cilerin ilk değerlendirilmeleri bu birimde bulunan doktor tarafından 
yapılmaktadır. Yapılan ilk değerlendirme sonrasında başvurunun 
psikolojik değerlendirmesi yapılmaktadır. Başvuruyu gören doktor-
ların yapacağı değerlendirmeler ışığında başvuru ilgili sağlık biri-
mine yönlendirilmektedir.
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2.3. Van ve Ağrı İllerinde bulunan sağlıkçılara yönelik eğitim

Bu aktivite çerçevesinde 6-7 Ekim 2012 tarihlerinde Van’da İs-
tanbul Protokolü çerçevesinde işkencenin etkili soruşturulması ve 
belgelenmesine ilişkin bir eğitim organize edilmiştir. Eğitim iş-
kence görenlerin tedavi, rehabilitasyonu ve fiziksel ve psikolojik 
değerlendirmeleri, işkencenin değerlendirilmesi ve raporlanması 
ve Türkiye’de sığınma sistemi konularını içermiştir. BM İşkence 
ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Ce-
zaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için El 
Kılavuzu’na (İstanbul Protokolü) dayalı olarak hazırlanan eğitim 
Emre Kapkin, (MD, Pskiyatrist-TİHV), Gisela Scheef-Maier (Ber-
lin Tedavi Merkezi), Dr.Mechthild Wenk-Ansohn (Berlin Tedavi 
Merkezi), Özge Yenier Duman (Pskiyatrist-TİHV) ve Umit Unuvar 
(Adli Tıp Uzmanı-TİHV) tarafından verilmiştir. Proje kapsamında 
oluşturulacak olan Sağlık Ünitesinin Van’da bulunması ve Ünitenin 
Van ve Ağrı illerinde bulunan sığınmacı ve mültecilerle ilgilenmesi 
nedeniyle eğitim Van ve Ağrı’da bulunan sağlık çalışanlarının katı-
lımı ile gerçekleştirilmiştir.

2.4. Kamuoyu duyarlılığının arttırılması ve lobi faaliyetleri

Kamuoyunda farkındalığın artırılması ve toplumun konuya daha 
duyarlı hale gelmesi bu alanda çalışan kişi ve kurumların daha fazla 
güçlenmesi için mevcut kişi, kurum ve STK’larla birlikte çalışıl-
maktadır. Bu nedenle projenin diğer aktivitelerinden elde edilen ve-
riler kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Parlamento üyelerinin ve karar 
alıcıların sığınmacı ve mültecilerin Türkiye’deki durumu, var olan 
yasal düzenlemeler, uluslararası normlar ve antlaşmalar, bunların 
getirdiği yükümlülükler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları 
gözlenmiştir. Bu nedenle ilgililere bu konularda bilgiler verilmekte-
dir. Konuyla ilgili olarak hazırlanacak raporlar ve değerlendirmeler 
kendilerine iletilmektedir. 
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KADINLARA KARŞI ŞİDDETİN 
ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN SİVİL 

TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN YARGI 
ÜZERİNDEKİ GÖZETİM KAPASİTESİNİN 

GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

İHD Genel Merkezi’nin, Kapasite Geliştirme Derneği ortaklığıyla 
başlattığı ve Avrupa Birliği’nin “Demokrasi ve İnsan Hakları Av-
rupa Girişimi Mali Programı” tarafından desteklenen “Kadınlara 
Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılmasında STKların Yargı Üzerindeki 
Gözetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projemiz, 1 Nisan 2010 ta-
rihinde başlamıştır. Projenin toplam süresi 18 ay olup, Ankara, Di-
yarbakır, Trabzon, Mersin, Adana, Van ve Muğla’da yürütülmüştür.

Projenin Amacı: 

İnsan hakları örgütleri, kadın örgütleri ve baroların sivil gözetim 
kapasitesini geliştirerek kadına yönelik şiddetin bitirilmesinde yar-
gının rolünün geliştirilmesine katkı sunmaktır.

Projenin öncelikli amaçları; 

1. Yargı tarafından uygulanan kanunlar ve tedbirlerin seviyesini tes-
pit etmek,

2. Cinsiyete dayalı şiddetin faillerinin cezasızlığına karşı mücadele 
eden STK’ları, beraber çalışabilmeleri için geliştirmek,

3. STK’lar ve yerel kamu idareleri arasında cinsiyete dayalı şiddetin 
ortadan kaldırılması için bir diyalog platformu oluşturmak,

Projenin Genel Hedefi:

Yargının, kadınlara karşı şiddetin ortadan kaldırılmasında sahip ol-
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dukları yükümlülüğü yerine getirmesine katkıda bulunmaktır. Bu 
çerçevede Proje kapsamında aşağıdaki somut hedeflerin gerçekleş-
tirilmesi öngörülmektedir:

a. Yargının kadına yönelik şiddet davalarında takındığı tutum ve al-
dığı kararların uluslararası standartlarla uyumunun ve var ise bölge-
sel farklılıkların ortaya çıkarılması,

b. Savcıların ve yargıçların aldıkları kararlarda Anayasa’nın 90. 
Maddesi yoluyla CEDAW ve diğer uluslararası insan hakları söz-
leşmelerine referans verme eğilimlerinin tespiti,

c. Baroların, insan hakları örgütlerinin ve kadın hakları örgütlerinin 
“kadınlara karşı şiddetin ortadan kaldırılması” hedefi doğrultusunda 
,“yargının sivil gözetimi” alanında ortak çalışma alanlarının geliş-
tirilmesi,

Projenin Hedef Grupları: 

Söz konusu 7 ilde bulunan yargı mensupları (hakim ve savcılar) ve 
bu illerdeki tabip odaları, kadın örgütleri, insan hakları örgütleri, 
barolar, TBMM İnsan Hakları Komisyonu, TBMM Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Başbakanlık Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, projenin hedef gruplarıdır.

Projenin Nihai Yararlanıcıları: 

Projenin uygulanacağı 7 şehirdeki şiddet mağduru kadınlar nihai 
yararlanıcılardır.

Projenin Ana Faaliyetleri:

I. Uluslararası ve ulusal insan hakları standartları temelinde yargı 
kararları ve korunma tedbirlerinin analizi:

Yukarıda sayılan illerde aile mahkemeleri, asliye ceza mahkeme-
leri ve ceza mahkemelerinde son beş yıl içinde görülmüş toplam 
600 dava dosyasının incelenmesinin ve analizinin yapılmasının yanı 
sıra, bu illerde mevcut bulunan baro, insan hakları örgütleri ve kadın 
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hakları örgütleri arasında kalıcılığı mümkün olan yargı üzerinde-
ki sivil gözetimi hedefleyen işbirliği ağlarının oluşmasına yönelik 
birlikte öğrenme, paylaşma ve hareket etme olanakları güçlendiri-
lecektir. 

Bunun yanı sıra, proje için bir web sitesi kurulacaktır.  Web sitesi, 
nihai yararlanıcılar için hukuki ve sosyal yardım için ön metinleri 
içerip, aynı zamanda projenin hedef gruplarını da projenin gidişatı 
hakkında bilgilendirecektir. Web sitesi, aşağıdaki alt başlıkları içe-
recektir:

• Toplanan davaları içeren veritabanı

• Kadına yönelik şiddet bağlamında hukuksal koruma mekanizma-
ları

• Belediyelere düşen görevleri ve bugüne kadar yapılanları açıkla-
yan dokümanlar

• Şiddet mağduru kadınların yararlanabilecekleri sosyal destek me-
kanizmalarını anlatan metinler

• Bugüne kadar kadına yönelik şiddet konusunda oluşturulan ku-
rumsal mekanizmalar ve işleyişleri (sığınma evleri vb)

• Kadına yönelik şiddet konusunda uluslararası ve ulusal yasa ve 
mevzuatlar

Proje, proje koordinatörünün uluslararası bir alanda çalışmaya baş-
laması nedeniyle bir takım aksaklıklar yaşamıştır. Projenin son hali 
henüz tamamlanamamıştır. 
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TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI 
SAVUNUCULARININ KORUNMASI PROJESİ

Bu proje genel anlamda insan hakları savunucularının haklarını 
güçlendirmeyi hedeflemektedir. Projenin özel hedefleri ise 2009 
yılına kadar insan hakları savunucularının maruz kaldığı ihlallerin 
kapsamını belirlemek; Toplumdaki, özellikle de insan hakları savu-
nucuları, yazarlar, gazeteciler ve akademisyenler gibi özgürlükleri 
yaymaya çalışan gruplar olmak üzere, oto-sansür mekanizmasını 
ortadan kaldırmak; İnsan hakları savunucularının haklarının ihlal 
edilmesini önlemek için alınan önlemlerin uygulanmasına yardım 
etmek;  Kamuoyunda insan hakları savunucularının hakları konu-
sunda farkındalığı arttırmak ve toplumsal tartışmalara katkıda bu-
lunmak; Siyasetçileri, yasa koyucuları ve yasa uygulayıcıları etkile-
yen egemen anlayışı değiştirmekti. 

Bu nedenle haklarında dava açılan insan hakları savunucularına yö-
nelik hukuki destek sağlanması etkinliği için öncelikle Proje Koor-
dinatörü ve İHD Yönetim Kurulu tarafından kimlerin davalarının 
bu proje kapsamında ele alınacağına karar verildi. Proje kapsamın-
da toplam 10 dava belirlendi ve daha sonra yapılan incelemelerle 
8 insan hakları savunucusunun dava dosyalarına karar verildi. Bu 
kişilerin dava dosyalarının seçilmesinin nedeni ise insan hakları 
savunuculuğunun meşruiyetine gölge düşürecek uygulamaların ya-
pılmış olmasıdır. Çünkü insan hakları savunucularının tutuklanması 
en ağır ihlaller kapsamına girmekte ve bu tutukluluk süreleri uzun 
sürmemelidir. 

Geri kalan 2 insan hakları savunucusunun dava dosyaları belirlenir-
ken insan hakları örgütleri dışındaki örgütlere atfedilmesine özen 
gösterildi. Pembe Hayat derneğinden savunucuların dava dosyaları 
üzerine ve Festus Okey davası bakımından inceleme yapılmakta ve 
Av. Hüsnü Öndül Festus Okey davasının izlemesini yapmaktadır. 
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Davalarla ilgili genel stratejilerin belirlenmesi ve izlenecek yol ve 
yöntemlerin tartışılması için toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda ge-
nel olarak yargılamalarda insan hakları savunucularının korunması 
bildirgesinden bahsedilmiş ve bildiri hedef alınarak çalışmalara şe-
kil verilmiştir. Çalışmalara rehberlik etmesi amacıyla bu alanda ya-
pılmış önemli bir yayın olan ve Front Line tarafından yayınlanmış 
“İnsan Hakları Savunucuları İçin Güvenlik El kitabı”nın çevirisi 
İnsan Hakları Savunucularının Korunması projesi için İHOP tara-
fından desteklenerek yapılmıştır. Ayrıca insan hakları savunucuları-
nın ne tür çalışmalar içinde olduğu ve bu çalışmaların demokrasinin 
gelişmesi ve insan hakları kavramının tanıtılması ve insan hakları-
nın korunması için taşıdığı önemden bahsedilmiş;  Avrupa birliği-
nin konuyla ilgili 2004 yılında kabul ettiği rehber ilkeleri ve İçişleri 
Bakanlığı’nın Haziran 2004 yılında yayınladığı 139 sayılı insan 
hakları savunucularının faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik 
genelgesinden konuşulmuştur. Bu yolla yargının insan hakları savu-
nucularının özel durumunu kavramasına ve dikkatlerinin bu konuya 
yoğunlaşmasına çalışılmıştır. Dolayısıyla bu yargılama faaliyetinde 
savunulan görüşler aynı zamanda iç ve dış kamuoyu ile de paylaşıl-
dığı için kamuoyunda da insan hakları savunuculuğunun ne oldu-
ğuna dair bir fikir oluşmasına bu davalar vesilesiyle sebep olundu. 
Bu davalarda alınacak tutumlar yoluyla ve sağlanacak kazanımlarla 
gelecekte insan hakları savunucularının üzerindeki risklerin azaltıl-
ması hedeflendiğinde, avukatlarla gerçekleştirilen bir araya gelme 
toplantılarının önemli olduğu düşünülmektedir. 

Avukatlar toplam olarak 4 kez müvekkillerini ziyarete gitmiştir. 
Avukatların müvekkillerini ziyarete gidiş tarihleri aşağıdaki gibidir:

NO DAVALI AVUKAT I.ZİYARET 
TARİHİ

II. ZİYARET
TARİHİ

III. ZİYARET
TARİHİ

IV. ZİYARET
TARİHİ

1 GENÇAĞA 
KARAFAZLI

SİNEM 
COŞKUN

08.07.2010 03.08.2010 25.09.2010 21.12.2010

2 VETHA AYDIN EMRAH 
ŞEYHANLIOĞLU

17.03.2010 20.10.2010 24.11.2014 14.03.2011

3 ETHEM 
AÇIKALIN

EMRAH ÖNER 16.09.2010 26.11.2010 15.12.2010

4 FİLİZ KALAYCI REHŞAN 
BATARAY 
SAMAN

25.01.2010 10.06.2010 25.09.2010 30.12.2010
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5 ŞEBNEM 
KORUR 
FİNCANCI

ÖMER AYAZ 11.08.2010 28.10.2010 27.12.2010

6 YÜKSEL 
MUTLU

MEHMET ALİ 
ŞEN

14.09.2010 17.11.2010 16.12.2010 29.04.2011

7 ZEYNEP 
CEREN 
BOZTOPRAK

ABDULBAKİ 
BOĞA

25.05.2010 23.06.2010 18.08.2010 22.09.2010 

8 MUHARREM 
ERBEY

ÖZTÜRK 
TÜRKDOĞAN

29.01.2010 15.07.2010 01.08.2010 19.04.2011

İnsan hakları savunucularına karşı açılan soruşturmalar ve dava sü-
reci hakkında detaylı online acil eylem çağrıları ve özel raporlar 
hazırlandı. Uluslararası alanda kamuoyuna insan hakları savunu-
cularının yaşadıkları hak ihlallerini duyurmak amacıyla özellikle 
İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem Programı 
(The Observatory), EMHRN (Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı), 
FEMED (Avrupa-Akdeniz Zorla Kaybedilmelere Karşı Federas-
yon), FRONTLINE (Protection of Human Rights Defenders), Ulus-
lar arası PEN Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights 
Watch) ile birlikte çalışmalar yürütülmüş, acil eylem çağrıları bir-
likte hazırlanmıştır.  

Bu acil eylem çağrılarında, hakları ihlal edilen savunucular hakkın-
da bilgi verilirken insan haklarının korunması ve yaygınlaştırılması 
konusunda Türkiye Hükümeti uluslararası düzeyde kabul görmüş 
ve saygın bir yere konmuş insan haklarına uygun şekilde davranma-
ya davet edilmiştir.

Acil eylem çağrılarının hazırlanması ile birlikte Türkiye’deki ulusal 
ve uluslar arası kuruluş temsilcilerine, AB Siyasi Müsteşarlıklarına 
konuyla ilgili bilgilendirici yazılar gönderilmiş ve tutukluluğu de-
vam eden savunucuların davalarının izlenmesi için davet yazıları 
hazırlanmıştır.

18 Ekim 2010’da devam eden KCK davasını gözlemek amacıyla 
Diyarbakır’a gelen FDIH Başkanı Souhayr Belhassed ve İHD Ge-
nel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile birlikte insan hakları savunucu-
larının durumuna ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya 
İnsan Hakları Savunucularının Korunması İçin Gözlem Programı 
Başkanı Alexandra Pomeon’da katıldı. 
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Ayrıca dava dosyaları incelenerek yine gönüllü hukukçular tarafın-
dan dava dosyalarının özetleri hazırlandı.

Bu çalışma, Aralık 2009 da başlamış, Eylül 2011 tarihinde sonuç-
lanmıştır. Bu çalışma için  İHD ye maddi destek sağlayan Hollanda 
büyük elçiliğine proje sonuçları bildirilerek bitirilmiştir.
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DİĞER ETKİNLİKLER

İHD Nefret Suçları Yasasını İstiyorum Platformu’nun bileşeni ola-
rak çalışmalara katılmıştır. Platform, nefret suçlarıyla ilgili bir ka-
nun teklifi hazırlamıştır. Bu konuyla ilgili farkındalık çalışmaları 
yapmaktadır.

İHD, Eğitimde Haklarımız Var Platformu’nun içerisinde faaliyetle-
rini yürütmüştür. Özellikle Platform, 4+4+4 Yasası ile ilgili görüşü-
nü kamuoyu ile paylaşmış ve bu yasaya karşı tutum almıştır. 
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İHD’YE VE İNSAN HAKLARI 
SAVUNUCULARINA YÖNELİK BASKILAR

İnsan hakları savunucusu bireysel ya da başkalarıyla birlikte insan 
haklarının korunması ve yaygınlaştırılması için kullanılan genel bir 
terimdir. Hak temelli mücadelelerin tarihini oldukça uzun bir geç-
miş içinde incelemek mümkündür. Bununla birlikte çağdaş anlamda 
insan hakları teriminin kullanımı İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntıla-
rı üzerine kurulan Birleşmiş Milletler Şartı’na ve Birleşmiş Millet-
ler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne dayanmaktadır. Günümüz-
de insan haklarının korunması amacıyla bağlayıcı nitelikte pek çok 
sözleşme bulunmaktadır. Ancak bağlayıcı nitelikteki bu sözleşmeler 
dahi insan haklarının korunmasına yetmemiştir. Türkiye uzun yıl-
lardır oldukça ciddi boyutlarda insan hakları ihlallerine tanık oldu. 
Özellikle 1980’den sonra yaşanan yoğun insan hakları ihlalleri in-
san hakları savunucularını gerçekten zor durumda bırakmış ve hatta 
onları dünyadaki diğer örneklerde de olduğu bizzat birer mağdur 
haline getirmiştir.

İnsan Hakları Derneği (İHD), 1986 yılında kurulmuştur. 12 Eylül 
askeri darbesinin yarattığı hukuki ve fiili olumsuz sonuçlar nede-
niyle, bu sonuçların ortadan kaldırılması ve insan hakları ve özgür-
lüklerinin korunması için sol görüşlü tutuklu ve hükümlü aileleri-
nin öncülüğü ile aralarında gazeteci, yazar, bilim, insanı, avukatlar, 
doktorlar, mühendis ve mimarların bulunduğu 98 kişi tarafından 
kurulmuştur. Ölüm cezasına, işkenceye, ifade özgürlüğünün baskı 
altına alınmasına, cezaevlerindeki baskılara, DGM’lere karşı kam-
panyalar yürütmüştür. Çeşitli komisyonları bulunmaktadır. Yönetici 
organlarda görev yapanların tümü gönüllü olarak çalışmaktadır.27 
şubesi ve 9 temsilciliği ve yaklaşık 9 bin üyesi bulunmaktadır. Ay-
lık, yıllık insan hakları raporları, aylık insan hakları bülteni, insan 
haklarıyla ilgili çeşitli kitaplar, broşürler yayınlamaktadır. Hukuk-
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çular, öğretmenler, çocuklar, insan hakları savunucuları için eğitim 
projeleri gerçekleştirmiştir. Üç kez barış kampanyası sürdürmüştür. 
Kürt sorunu ile ilgilenmiş, köy yakma ve boşaltmalarına, mayınlara 
karşı, Kadınların yaşam hakları ve Kadına Yönelik Şiddet, Kayıplar 
ve Toplu Mezarlar ile ilgili çalışmalar yapmıştır. İHD hem teorik 
çalışma hem pratik eylemde bulunma (protestolar, açık ya da kapalı 
alanlarda barışçıl etkinliklerde bulunma) biçiminde çalışmaktadır. 
İnsan haklarının evrenselliğini, bölünmezliğini ve bütünselliğini sa-
vunmaktadır. İHD, insan hakları hukuku yanında, insancıl hukukun 
ilkelerini de savunmaktadır.  

İHD’nin insan haklarını bütün olarak gören bu yaklaşımı ve hak 
ihlallerine karşı vermiş olduğu mücadele İHD’yi hedef haline getir-
miştir. Militarist devlet politikası İHD gibi insan hakları örgütlerini 
ve savunucularını her zaman tehlikeli birer iç düşman olarak algı-
lamıştır. Bu algı süreci AB süreciyle birlikte değişmeye başlamıştır. 
Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insan haklarına gü-
venlik karakterli bakış açısıyla yaklaşıldığı için zaman zaman insan 
hakları savunucuları güvenliği tehdit eden birer unsur olarak da al-
gılanmaya devam etmektedir.

İHD İstanbul Şubesi ile ilgili İstanbul Valiliği tarafından kapatılma-
sı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuru Savcı-
lıkça sonuçlandırılmamıştır. Süreç devam etmektedir. İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Genel Merkezi’nin internet sitesine yönelik son bir 
yıl içinde beş saldırı gerçekleşmiştir.  

Genel Başkan Yardımcımız Avukat Muharrem Erbey, Diyarbakır 
Şube yöneticilerimiz Arslan Özdemir 2009 yılından bu yana tutuk-
lulukları Diyarbakır cezaevinde devam eden insan hakları savunu-
cularıdır. İHD Aydın şube yöneticilerimiz M. Şerif Süren ve Orhan 
Çiçek Kırıklar F tipi cezaevinde, İHD Mardin Şube Yöneticileri-
miz Abdulkadir Çurğatay ve Veysi Parıltı Mardin cezaevinde, İHD 
Doğubeyazıt Temsilcisi Şaziye Önder Bakırköy Kadın Cezaevinde, 
İHD Siirt şube yöneticimiz Reşit Teymur Siirt Cezaevinde, İHD 
Malatya şube Yöneticisi Hikmet Tapancı Malatya E Tipi Kapalı 
Cezaevinde, İHD Muş Şubesi Eski Başkanı Mensur Işık Kandıra 
Cezaevinde, İHD Adıyaman Şubesi eski başkanı Bekir Gürbüz ile 
İHD üyesi ve üyesi olduğumuz Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağı 
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yönetim kurulu üyesi Osman İşçi Ankara Sincan F 1 Cezaevinde, 
İHD Mersin Şube Başkanımız Ali Tanrıverdi Adana Kürkçüler F 
Tipi Cezaevinde tutuklu bulunmaktadırlar. 

İsimleri belirtilen insan hakları savunucularının yanı sıra bugüne 
kadar birçok insan hakları savunucusu, öldürülmüş, saldırıya uğ-
ramış, tutuklanmış ve hapis cezalarına çarptırılmıştır. Hiçbir kişisel 
menfaat beklemeden her türlü baskı ve tehdide karşı insan hakları 
için mücadele yürüten insan hakları savunucularına bu uygulama-
lar reva görülmemelidir. Gerek ulusal gerekse de uluslararası hukuk 
ilke ve kuralları insan hakları savunucularının korunmasını öngör-
mektedir. Fakat yukarıda isimleri belirtilen arkadaşlarımız yürüt-
müş oldukları insan hakları faaliyetleri nedeniyle hala tutukludur.

2011 ve 2012 yıllarında İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkın-
da Açılan, Sonuçlanan veya Devam Eden Davalar, Hakaret ve 
Kötü Muameleler (Tamamı Değidir): 

İHD Bingöl Şube Başkanı ve Bingöl 100. Yıl İlköğretim Okulu Sos-
yal Bilgiler Öğretmeni ve Çocuk Hakları Kulübü’nde görevli Nihat 
Aksoy’a 10 Aralık 2010 tarihinde “Evrensel Dünya İnsan Hakları 
Günü” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, “Öğrenci andının okutul-
ması insan hakkı ihlalidir” dediği için İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından “1/30 oranında aylık kesme cezası” verildi. Söz konusu 
etkinlikte kısa bir konuşma yapan Aksoy, öğrencilerine dünyada 
ve Türkiye’de insan hakkı ihlallerinin devam ettiğini söylemiş ve 
konuşmasına “Her gün İlköğretim okullarında, siz öğrencilere oku-
tulan öğrenci andı da evrensel insan haklarına aykırılık teşkil ettiği 
halde, sizlere okutulmaktadır. Bu durum Evrensel İnsan Haklarına 
uymayan bir formattır. Ben bir eğitimciyim. Aynı zamanda bir insan 
hakları savunucusuyum. Öğrenci andı evrensel nitelikli insan hak-
ları formatına uymamakta, dolayısıyla bu özel günün anlamını da 
göz önünde bulundurarak şahsım olarak bu andın sizlere okutulması 
taraftarı değilim” demişti. 

13 Şubat 2012’de gözaltına alınan İHD Mardin şube saymanı Ab-
durrahman Kızılay 15 Şubat 2012’de serbest bırakıldı. 4 Temmuz 
2011’de «Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet» id-
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diasıyla Derik Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci 
duruşması yapılmış ve duruşma ileri bir tarihe ertelenmiştir.

15 Nisan 2011’de Adana’da kurulan “Demokratik Çözüm 
Çadırları”nı ziyaret eden İHD MYK Üyesi ve Adana Tabip Oda-
sı eski başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve Huzurevleri 
Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli İHD üyesi Dr. Ömer 
Eski, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 28 Ni-
san günü gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
Daha sonra haklarında “yasadışı örgüte yardım etmek“ iddiasıyla 
açılan davadan beraat ettiler.

31 Mayıs 2011’de Ankara’da yapılan Hopa Olaylarını protesto gös-
terisinden sonra gözaltına alınıp ve işkence ve kötü-muamele gören 
kişileri ziyaret için Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde, basın açık-
laması yapan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve birçok kişi 
hakkında “2911 sayılı Kanuna muhalefet”ten Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığınca soruşturma açılmıştır

22 Temmuz 2011 günü İHD Siirt Şubesi Denetleme Kurulu Asil 
Üyesi Muhsin Beydoğan Siirt merkezde gözaltına alındı. 25 Tem-
muz 2011 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Siirt 
E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulmaktadır. Davası 10 Nisan 2012’de 
Diyarbakır’da görülecektir. Yardım yataklık ettiği iddiasıyla tutuk-
landı.

27 Eylül 2011 günü İHD Şanlıurfa Şuba Başkanı Cemal Babaoğlu, 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri Müslim Çicek ve Müslim Kına gözal-
tına alındılar. Aynı gün İHD Şanlıurfa Şubesi’nde polis tarafından 
arama yapıldı. Şube başkanımız Cemal Babaoğlu ve Yöneticimiz 
Müslim Kına 30 Eylül 2011 günü Şanlıurfa Nöbetçi Sulh Ceza Ha-
kimi tarafından “yasadışı örgüt propagandası yapmak”tan dolayı 
tutuklandı. Babaoğlu ve Kına haklarında açılan davanın ilk duruş-
masında Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 Ocak 
2012’de tahliye edilmişlerdir.  

20 Ekim 2011’de İHD Siirt Şube Yönetim Kurulu üyesi Zana Aksu 
Ankara’da gözaltına alındı ve iki gün sonra İzmir Özel Yetkili Ağır 
Ceza Mahkemesi Hakimliği tarafından İzmir’de tutuklandı. Aksu 
12 Eylül 2012’de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.
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28 Ekim 2011 günü İHD Onur Kurulu üyesi yayıncı ve yazar Ragıp 
Zarakolu gözaltına alındı ve 1 Kasım 2011 günü İstanbul Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından tutuklandı. Zarakolu, 10 Nisan 2012 günü 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

1 Kasım 2011 günü gözaltına alınan İHD Mardin Şube yöneticimiz 
Veysi Parıltı 2 Kasım 2011 tarihinde tutuklanarak Mardin E tipi ka-
palı cezaevine konuldu. Halen cezaevindedir. 

5 Kasım 2011 günü, İHD Gaziantep şube başkanımız Aynur Ak gö-
zaltına alınmış ve kendisine tamamen İHD faaliyetleriyle ilgili so-
rular sorulmuştur. Akşam saatlerinde savcılığa çıkarılan Aynur Ak’a 
savcı, elinde kendisiyle ilgili belgeler olduğunu, kendi eliyle haya-
tını tehlikeye attığını, yanan ateşten ne kadar uzak durursa kendisi 
için iyi olacağını söyledikten sonra serbest bırakmıştır.

6 Kasım 2011 günü İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut 
Hakkari’de gözaltına alındı ve dört gün gözaltında kaldıktan son-
ra Van Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği tarafından 10 
Kasım 2011 günü Van’da tutuklandı. Yasadışı örgüt üyeliği ile suç-
lanmaktadır. Yapılan itiraz üzerine 6 Ocak 2012 tarihinde mahkeme 
tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiştir. 

22 Kasım 2011 günü Türkiye’nin 16 ilinde 47 avukat gözaltına alın-
dı. Bu avukatlardan birçoğu İHD Şubelerinin eski başkan ve yöne-
ticiliğini yapmakta idiler. Avukat Şaziye Önder halen İHD Doğuba-
yazıt Temsilciliği’ni yapmaktadır. 

23 Kasım 2011 tarihinde İHD Siirt Şubesi Yönetim Kurulu Asil 
Üyesi Reşit Teymur, Siirt merkezde gözaltına alındı. 25 Kasım 
2011’de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Siirt E Tipi 
Kapalı Cezaevi’nde tutulmaktadır. Yasa dışı eylemlere katılmak ve 
organize etme iddiasıyla tutuklanmıştır. 

10 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır Şubesi ve kayıp yakınları ta-
rafından 5 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen 104›üncü «Kayıp-
lar Bulunsun Failler Yargılansın» oturma eylemi nedeniyle, İHD 
Şube Sekreteri Raci Bilici hakkında Diyarbakır 6. Asliye Ceza 
Mahkemesi›nde 2911 «Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa 
muhalefet etmekten» dava açıldı. 
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2 Mart 2012’de, İHD Genel Başkan Yardımcısı Sevim Salihoğlu, 
Diyarbakır Şube Sekreteri Raci Bilici, Diyarbakır şube yöneticileri 
Av.Serdar Çelebi ve Av. İbrahim Çeliker  hakkında, 2010 yılında 
Rize/Kalkandere cezaevi ile ilgili yaptıkları inceleme sonrası açık-
lamış oldukları raporda adı geçen ve sonra tutuklanan infaz koruma 
memurlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. 13 Eylül 2012 
tarihinde anılan savcılık “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” yönünde 
karar verdi. 

20 Mart 2012’de İHD Mersin Şubesi Başkanı Ali Tanrıverdi ya-
pılmak istenen Newroz kutlamasını gözlemci sıfatıyla takip ettiği 
esnada polis ekipleri tarafından tartaklandığını ve tehdit edildiğini 
açıkladı (ANF, 21 Mart).

10 Nisan 2012’de, 26 Temmuz 2011 tarihinde tutuklandığı ilk du-
ruşmada tahliye edilden İHD Siirt şube Denetleme Kurulu üyesi 
Muhsin Beydoğan, 14 Mayıs 2012 günü ikamet ettiği Siirt ilinde 
öğlen saatlerinde adının Davut Ünsal olduğunu öğrendikleri bir 
polis memurunun taciz ve tehditine isimlerini bildirdiği tanıkların 
yanında maruz kalmış ve bu durumla ilgili Siirt savcılığına suç du-
yurusunda bulunmuştur. Savcılık, dilekçede isim ve adresleri belli 
olmasına rağmen sadece 1 tanığı dinlemiş ve takipsizlik kararı ver-
miştir. Ancak, anılan polis memuru da kendisinin tehdit edildiğini 
ileri sürerek bulunduğu suç duyurusuna savcılık tarafından dava 
açılmıştır.

26 Mayıs 2012’de,  Şırnak›ın Uludere İlçesinde 28 Aralık 2011 ta-
rihinde 34 sivil yurttaşın katledilmesi olayının aydınlatılması ile il-
gili her hangi bir gelişme yaşanmazken, olayı protesto edenler hak-
kında ise başlatılan soruşturmalar jet hızı ile davalara dönüşmeye 
başladı. Katliamın yaşandığı ilk günlerde yükselen halk tepkisine 
ses olabilmek amacıyla Diyarbakır›da bulunan STK›lar tarafından 
organize edilen kınama açıklamasına ilişkin yürütülen soruşturma 
çerçevesinde İHD Diyarbakır Şube Başkanı M. Raci Bilici, KESK 
Genel Meclis Üyesi Yılmaz Güneş ve Eğitim Sen Diyarbakır Şube 
Yöneticisi Zeyyat Ceylan hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Göste-
ri Yürüyüşleri Kanunu›na muhalefetten dava açıldığı öğrenildi. 30 
Aralık 2011 tarihinde düzenlenen etkinlik ile ilgili hazırlanan iddi-
anamede, söz konusu olayda 34 yerine 35 sivil yurttaşın yaşamını 
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yitirdiği belirtilirken, yapılan protesto gösterisinden ise yürüyüşe 
geçen grubun «olayı ve iktidarı» eleştiren sloganlar attığının belir-
tilmesi dikkat çekti. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Semih Akgün 
tarafından yürütülen soruşturmada düzenlenen etkinlik şu cümleler 
ile suç sayıldı: «Olay tutanakları, şüpheli savunmaları ve tüm so-
ruşturma dosyası kapsamında söylemlerindeki yönlendirmelerle ve 
bildirimde bulunulmayan, yol güzergahının kapanmasına, trafiğin 
aksamasına neden olan ve zaman itibariyle yasaya aykırılığa konu 
olan yürüyüş.»  

27 Mayıs 2012’de İHD İstanbul, İzmir ve Aydın Şube yönetici 
ve üyelerinden oluşan bir insan hakları savunucularının Mehmet 
Ağar’ın bulunduğu cezaevi olan Aydın ili Yenipazar ilçesinde yap-
tıkları protesto eylemine, Türk bayrakları taşıyan, elleriyle kurt işa-
reti yapan ve sürekli küfür ederek eylemcileri tahrik etmeye çalışan 
topluğun oluşturulduğu ve topluluğa polisin hiçbir müdahalede bu-
lunmadığı görüldü. Sonraki günlerde basında, eski özel harekatçı 
Korkut Eken’in, eylem sırasında Yenipazarda olduğunu ve eylemi 
uzaktan izlediğini belirten demeçlerine yer verildi. 

10 Haziran 2012’de, Hakkâri İHD şube sekreteri, Sait Çağlayan gö-
zaltına alınmış 14 Haziran 2012’de serbest bırakılmıştır. Çağlayan’a 
yönelik suçlamaların gizli tanık beyanına istinaden olduğu ve tama-
men İHD çalışmalarıyla ilgili olduğu ifade edilmiştir.

İHD adına Euromed yönetim kurulu üyesi olan Osman İşçi ile bir-
likte 50 KESK’li yönetici 26 Haziran 2012 tarihinde Ankara özel 
yetkili savcılık kararı ile gözaltına alınmış, 4 günlük gözaltı süre-
sinden sonra Osman İşçi ile birlikte toplam 28 KESK’li yönetici 
tutuklanmıştır. Soruşturma tutuklu olarak devam etmektedir.

29 Eylül 2012’de 25 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı al-
tında Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin Mersin 
merkezli olmak üzere toplam 6 ilde düzenledikleri operasyonlar so-
nucu 32’si Mersin’de olmak üzere gözaltına alınan 38 kişiden İHD 
Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi’nin de bulunduğu 25 kişi çıka-
rıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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2010 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ 
BİLÂNÇOSU

YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

ÖLÜ YARALI

YARGISIZ İNFAZ

Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik 
Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah 
Kullanma Yetkisinin İhlali

29 72

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 9 31

Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar 5 7

Toplam 43 ölü 110 yaralı

CEZAEVLERİNDE ÖLENLER 35 ölü 4 yaralı

GÖZALTINDA ÖLÜMLER 6 ölü

FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR

Erkek 18 54

Kadın 4 5

Çocuk - 6

Toplam 22 ölü 65 yaralı

RESMİ HATA VE İHMAL

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 23 103

Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 47 5

Toplam 70 112

SALDIRIYA UĞRAYANLAR

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi - 54

Gazeteci - 7

Öğretmen / Öğretim Üyesi - 3

Öğrenci - 84
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Yerel Yönetici 1 5

İşçi - 7

Diğer 1 43

Toplam 2 ölü

203 
yaralama 

veya 
tehdit

SİLAHLI ÇATIŞMALAR

Asker, Polis ve Geçici Köy Korucusu 97 276

Silahlı Militan 147 11

Toplam 244 287

Not: Mayın patlaması sonucu ölen 22 asker ile 90 yaralı asker de bu rakama 
dahildir.

YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ ve 
YARALANMALAR

16 ölü 47 yaralı

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve 
YARALANAN SİVİLLER

Erkek 1 14

Kadın - 2

Çocuk 4 33

Toplam 5 ölü 49 yaralı
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KUŞKULU ÖLÜMLER

Erkek 32 -

Kadın 14 -

Çocuk 5 *

Toplam 51 ölü -

NAMUS CİNAYETLERİ

Erkek 10 4

Kadın 17 -

Çocuk - -

Toplam 27 ölü 4 yaralı

KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER

Kadın İntiharları
100 

intihar
49 intihar teşebbüsü

Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar 50 ölü
93 yaralama ve şiddete 

maruz kaldı. 9 kadın cinsel 
taciz veya tecavüze uğradı.

Toplumsal Alanda Kadına Yönelik 
Şiddet, Tecavüz ve Taciz

11 ölü

7 kadın yaralama ve şiddete 
maruz kaldı. 18 kadın kadın 

cinsel taciz veya tecavüze 
uğradı. 

Fuhuşa Zorlanan Kadınlar 3 kadın

ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER

Çocuk İntiharları
55 

intihar
21 intihar teşebbüsü

Ev İçi Şiddete Uğrayan Çocuklar 15 ölü
27 çocuk yaralama ve şiddete 
maruz kaldı. 31 çocuk cinsel 
taciz veya tecavüze uğradı.

Toplumsal Alanda Çocuğa 
Yönelik Şiddet, Tecavüz ve Taciz

6 ölü

5 çocuk yaralama ve şiddete 
maruz kaldı. 46 çocuk cinsel 
taciz veya tecavüze uğradı. 7 

çocuk kaçırıldı.

Fuhuşa Zorlanan Çocuklar 5 çocuk
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KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLAL-
LER1

Gözaltına Alınanlar 7100 kişi

Tutuklananlar 1599 kişi

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 19553 kişi

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler 2 yaralı

İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK 
DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ ve CEZALANDIRMA

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 280

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü 
Muamele

138

Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence 
ve Kötü Muamele

57

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele1 512

Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit Edilenler 83

Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin 
Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar

209

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence 
ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar

10

Okulda Şiddet 60

Toplam 1349 kişi

1 Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında 
yaşanan ihlaller ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir.
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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER

Yasaklanan Etkinlikler

28 (5 kutlama, 3 tiyatro oyunu, 3 anma etkinliği, 
2 panel, 2 miting, 2 basın açıklaması, 2 yürüyüş, 2 
canlı kalkan eylemi, 1 festival, 1 oturma eylemi, 1 
fotoğraf sergisi, 1 şiir dinletisi, 1 müzik dinletisi, 1 
belgesel gösterimi ve 1 dayanışma yemeği )

Toplatılan, Yasaklanan ve 
Para Cezası Uygulanan 
Yayın Organları

5 gazete toplam 8 kez, 4 dergi ise toplam 10 kez 
toplatıldı.
10 afiş, 8 pankart, 3 kitap ve 1 takvim yasaklandı 
veya toplatıldı.
1 şarkının yayını RTÜK tarafından yasaklandı.
Referandum sırasında 12 televizyona uyarı, 6 
televizyona toplam 8 kez program durdurma cezası 
verildi.

Baskına Uğrayan Gazete 
ve Yayın Organları

2 (1 gazete genel merkezi ve 1 gazete temsilciliği)

Engellenen İnternet 
Siteleri

2010 YILINDA AÇILAN SORUŞTURMALAR
2010 Yılında açılan soruşturma sayısı 102, kişi sayısı 649.

2010 YILINDA 
AÇILAN DAVALAR

2010 YILINDA 
DEVAM EDEN 

DAVALAR

2010 YILINDA 
SONUÇLANAN 

DAVALAR

2010 yılında 1596 kişi 
hakkında 201 dava açıldı.

2010 yılında devam 
eden dava sayısı 191, 
yargılanan kişi sayısı 

1961.

2010 yılında 1212 
kişinin yargılandığı 

267 dava sonuçlandı. 
Yargılanan 143 kişi 
beraat etti. 1069 kişi 

toplam 3757 yıl 7 ay 20 
gün hapis ve 55.260 TL 
para cezasına çarptırıldı.
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TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK 
İHLALLER

Güvenlik Güçleri Tarafından 
Müdahale Edilen Toplantı ve 
Gösteriler

278 (153 gösteri ve miting, 112 yürüyüş, 9 basın 
açıklaması, 3 imza standı ve 1 anma etkinliği)

2010 Yılında Açılan 
Soruşturmalar

2010 yılında 317 kişi hakkında 22 soruşturma 
açıldı. 

2010 Yılında Açılan Davalar 2010 yılında 761 kişi hakkında 24 dava açıldı.

2010 Yılı veya Öncesi Açılan ve 
Devam Eden Davalar

2010 Yılı Veya Öncesinde Açılan 29 davada 872 
kişinin yargılanmasına devam ediliyor.

2010 Yılında Sonuçlanan 
Davalar

Sonuçlanan 14 davada 74 kişiye toplam 95 yıl 
1 ay hapis cezası verildi. 1 kişiye 1 yıl denetimli 

serbestlik cezası verildi. 35 kişi beraat etti. 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER

Baskına veya Saldırıya Uğrayan 
Siyasi Parti, Sendika ve 
Dernekler

105 (57 parti temsilciliği, 36 dernek, 6 belediye binası, 
5 kültür merkezi ve 1 vakıf)

Kapatılan / Kapatılmak İstenen 
Siyasi Partiler ve Dernekler

11 (Mustazaf-Der Derneği, Kafkas Üniversitesi 
Öğrenci Derneği, Adana Tutuklu ve Hükümlü 
Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 
Diyarbakır Göç Bilimsel Araştırma ve Göç 
Mağdurları ile Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve 
Kültür Derneği ve Gökkuşağı Derneği kapatıldı. 
Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği, KURDİ-DER 
Van Şubesi, Hacıbekir Özgür Yurttaş Derneği ve 
Harran Üniversitesi Öğrenci Derneği hakkında 
kapatma davası açıldı. Siyah Pembe Üçgen Derneği 
ve Tüm Üretici Köylüleri Sendikası hakkında açılan 
kapatma davaları reddedildi.)

Bu bilançoda yer alan bilgiler,

İHD şubelerine yapılan bireysel başvurular, İHD şubelerinin oluş-
turduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının ra-
porları, yerel ve ulusal basın ve yayın organlarında yer alan haberler, 
diğer sivil toplum örgütlerinin raporları ve resmi kurumların verile-
rinden derlenerek, İHD GENEL MERKEZİ DOKÜMANTASYON 
BİRİMİ tarafından hazırlanmıştır.
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2011 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ 
BİLÂNÇOSU

YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

ÖLÜ YARALI

YARGISIZ İNFAZ

Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik 
Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah 
Kullanma Yetkisinin İhlali

57 130

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar   3   48

Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar 16   12

TOPLAM 76 190

CEZAEVLERİNDE ÖLENLER 36   11

GÖZALTINDA ÖLÜMLER 5

FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR                                                                                       

Erkek 45 118

Kadın 1     3

Çocuk     2

TOPLAM 87 134

RESMİ HATA VE İHMAL

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 31 96

Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 43   3

TOPLAM 74 99

SALDIRIYA UĞRAYANLAR

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi 65

Gazeteci 2

Öğretmen / Öğretim Üyesi 4

Öğrenci 1 43
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Yerel Yönetici 1

İşçi 3 34

Diğer 35 76

TOPLAM 40 224

SİLAHLI ÇATIŞMALAR

Asker, Polis ve Geçici Köy Korucusu 154 285

Silahlı Militan 184   19

TOPLAM 338 304

YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ ve 
YARALANMALAR

12 26

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve 
YARALANAN SİVİLLER

Erkek 8 38

Kadın

Çocuk 5 25

TOPLAM 13 63

KUŞKULU ÖLÜMLER

Erkek 43

Kadın 11

Çocuk    2

TOPLAM 55
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NAMUS CİNAYETLERİ

Erkek 1

Kadın 9 4

Çocuk 1 1

TOPLAM 11 5

KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER

Kadın İntiharları 56 20

Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar 117 117

Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet, Tecavüz 
ve Taciz

2 176

Fuhuşa Zorlanan Kadınlar
                                             
9

TOPLAM
175                                   
322

ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER

Çocuk İntiharları 30   17

Ev İçi ve Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan 
Çocuklar

158

Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik Şiddet, Tecavüz 
ve Taciz

33     2

Fuhuşa Zorlanan Çocuklar
                                       :  
14  

TOPLAM
63                               :      
191

İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK 

DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ ve CEZALANDIRMA

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 310

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 517

Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele 15

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele2 724

Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit Edilenler 102

Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu 
Dövülen ve Yaralananlar

1425
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Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye 
Maruz Kalanlar

58

Okulda Şiddet 119

TOPLAM 3252

KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLAL-

LER2

Gözaltına Alınanlar 12685

Tutuklananlar  2922

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler  4400

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler  14

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER

Yasaklanan Etkinlikler 26

Toplatılan, Yasaklanan ve 
Para Cezası Uygulanan 
Yayın Organları

7 gazete toplam 11 kez, 9 dergi ise toplam 16 kez 
toplatıldı. 
9 afiş, 2 pankart, 3 kitap ve yasaklandı veya toplatıldı, 
1 kitap hakkında inceleme başlatıldı.
33 televizyona toplam 41 kez, 1 radyoya toplam 3 
kez uyarı cezası verildi. (RTÜK 2011 yılında 20’si 
radyo, 480 TV kanalı olmak üzere 89 tl para cezası, 
383 uyarı, 27 program durdurma ve 1 tebliğ cezası 
verdi./Bianet 2011 Medya Gözlem Raporu)

Baskına Uğrayan Gazete 
ve Yayın Organları

16 (1 Dergi Bürosu, 10 Gazete temsilciliği, 1 Gazete 
Genel Merkezi, 3 Tv Kanalı,  1 Kitap)

Engellenen İnternet 
Siteleri

6504 

2011 YILINDA AÇILAN SORUŞTURMALAR

2011 Yılında açılan soruşturma sayısı …26.., kişi sayısı ….61..

2Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında ya-
şanan ihlaller ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir.
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2011 YILINDA 
AÇILAN DAVALAR

2011 YILINDA DEVAM 
EDEN DAVALAR

2011 YILINDA 
SONUÇLANAN 
DAVALAR

2011 yılında …205.. 
kişi hakkında 35….. 
dava açıldı.

2011 yılında devam 
eden dava sayısı 38, 
yargılanan kişi sayısı 
107.

2011 yılında 300 kişinin 
yargılandığı 113 dava 
sonuçlandı. Yargılanan 37 
kişi beraat etti. 262 kişi 
toplam 921 yıl hapis ve 
205.948 tl. para cezasına 
çarptırıldı.

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK 
İHLALLER

Güvenlik Güçleri Tarafından 
Müdahale Edilen Toplantı ve 
Gösteriler

  
312 (228 gösteri ve miting, 61 yürüyüş, 15 
basın açıklaması, 1 imza standı ve 2 anma 
etkinliği, 5 festival) 

2011 Yılında Açılan Soruşturmalar

                                                                         
2011 yılında 795 kişi hakkında 43 
soruşturma açıldı.

2011 Yılında Açılan Davalar
 2011 yılında 1031 kişi hakkında 139 dava 
açıldı.

2011 Yılı veya Öncesi Açılan ve 
Devam Eden Davalar

2011 yılı veya öncesinde açılan 43 dava 
devam ediyor.

2011 Yılında Sonuçlanan Davalar

Sonuçlanan 87 davada 491 kişiye 
toplam1561 yıl hapis cezası verildi. 1 
Kişiye 1 yıl denetimli serbeslik cezası 
verildi. 32 kişi beraat etti.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER

Baskına veya Saldırıya 
Uğrayan Siyasi Parti, 
Sendika ve Dernekler

173

Kapatılan / Kapatılmak 
İstenen Siyasi Partiler, 
Sendika ve Dernekler

6 (YARGI-SEN, Genç-Sen, Siirt ili ile Kurtalan 
İlçesinde bulunan Orhan Doğan Eğitime Destek 
Evleri, Batman Orhan Doğan Eğitime Destek Evi 
Kapatıldı, Halkevleri’nin “Kamu Yararı Statüsü” 
kaldırıldı.)
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ARAŞTIRMA, İNCELEME VE GEZİ RAPORLARI

24 Kasım 2012 tarihinde yapılan 16. Olağan Genel Kurul’da görev 

üstlenen Yönetim Kurul’umuzun 2 yıllık çalışma döneminde top-

lam 38 araştırma, inceleme ve gezi raporu düzenlenmiştir. Raporla-

rın tarih ve konuları aşağıda yer almaktadır.

Sayı Raporun Başlığı Tarihi

1
Şırnak İli Güçlükonak İlçesi Gümüşyazı Köyü 
Araştırma Ve İnceleme Raporu

02 Aralık 2010

2 Batman M Tipi Kapalı Cezaevi İnceleme Raporu 15 Aralık 2010

3
Dumlupınar Üniversitesi’ndeki Kürt Öğrencilere 
Yönelik Baskı Ve Öğrenim Hakkının Engellenmesi 
İddialarına İlişkin Araştırma-İnceleme Raporu

27 Aralık 2010

4
Şahintepe Karacaören Velibaba Cemevi’ne Yapılan 
Saldırı Olayı İle İlgili Araştırma Ve İnceleme Raporu

28 Aralık 2910

5
Türkiye Hapishanelerinde Tutulan Ağır Hasta 
Mahpusların Durumu

10 Mart 2011

6
Kocaeli “Arızlı Irak Konutları” İnceleme Ve Araştırma 
Raporu

20 Nisan 2011

7
“Demokratik Çözüm Çadırları” Ve “Sivil İtaatsizlik” 
Eylemlerine Yapılan Müdahaleler Raporu

04 Mayıs 2011

8

Diyarbakır İli Bismil İlçesi 20.04.2011 Tarihinde 
Meydana Gelen Toplumsal Gösteriler Ve Bu 
Gösterilerde Halil İbrahim Oruç Adlı Gencin 
Öldürülmesi Olayını Araştırma Ve İnceleme Raporu

05 Mayıs 2011

9
Hopa Olayları İnceleme Heyeti Ön Raporu 06 Haziran 

2011

10
Hopa Raporu 08 Haziran 

2011

11
12 Haziran 2011 Günü Yapılan Milletvekili Genel 
Seçimi Gözlem Raporu

17 Haziran 
2011
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12
Diyarbakır İli Silvan İlçesi Dolapdere Kırsalında 
Yapılan Operasyon Sonucu Meydana Gelen Çatışma 
İle İlgili Araştırma & İnceleme Raporu

17 Temmuz 
2011

13
İstanbul Zeytinburnu İlçesinde Yaşanan Linç ve Nefret 
Saldırılarını İnceleme ve Araştırma Raporu

2 Ağustos 2011

14
Bingöl İli Karlıova İlçesi’nde Köy Korucuları 
Tarafından Yapılan Saldırılarla İlgili Araştırma-
İnceleme Raporu

05 Ağustos 
2011

15
Samsun-Bafra, Giresun, Trabzon, Rize-Kalkandere 
Ve Erzurum Cezaevlerinde Yaşanan Hak İhlalleri 
Araştırma ve İnceleme Raporu

18 Kasım 2011

16
2-4 Kasım 2011 Tarihleri Arasında Karadeniz 
Bölgesinde Bulunan Bazı Cezaevlerine Düzenlenen 
Ziyaretler Hakkında Rapor

21 Kasım 2011

17 Hakikat Komisyonu Teklifi raporu 25 Kasım 2011

18
Mardin ili Derik İlçesi Kaybedilen Kişilere Ait Mezar 
Açma (Fethikabir) Raporu

30 Kasım 2011

19
İHD Diyarbakır Şube Kimyasal Silah Kulanma 
İnsanlık Suçudur Raporu

8 Aralık 2011

20
Mardin ili Nusaybin ilçesi Heybeli(Dercem) Köyünde 
Meydana Gelen Yaşam Hakkı İhlali Araştırma 
İnceleme Raporu

28 Aralık 2011

21
Şırnak İli Uludere İlçesi Gülyazı (Bujeh) Ve Ortasu 
(Roboski) Köylerinden 38 İnsanın Öldürülmesine 
İlişkin İhd Ve Mazlum-Der Önizlenim Raporu  

29 Aralık 2011

22 Roboski Katliamı Raporu - 03 Ocak 2012 03 Ocak 2012

23
Herkese Hukuk Güvenliği ve Adil Yargılanma Hakkı 
Raporu

15 Şubat 2012

24 İHD Van Depremi Raporu 20 Şubat 2012

25
Mardin ili Dargeçit Gerçeği ve Kaybedilen Yurttaşları 
Arama Çalışması Raporu

27 Şubat 2012

26 2012 Newrozu’nda Yaşanan Hak İhlalleri Raporu 02 Nisan 2012

27 Şakran - İzmir Cezaevi Gözlem Raporu 22 Mayıs 2012

28
Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16-18 Haziran 2012 
Günlerinde Meydana Gelen Yangınlarla İlgili Ön 
İnceleme Raporu

22 Haziran 
2012

29
Mardin Cezaevinde 15.07.2012 günü meydana gelen 
olaylarla ilgili bilgi Raporu

28 Temmuz 
2012
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30
Malatya Doğanşehir İlçesine Bağlı Sürgü Beldesinde 
Alevi Yurttaşlara Yönelik Linç Girişimi Raporu

31 Temmuz 
2012

31
İHd Adana Şubesi Mazlum Akay inceleme Raporu 10 Ağustos 

2012

32
İHD Hakkari Şubesi Şemdinli Raporu 11 Ağustos 

2012

33

İHD Hakkari Şubesi 4.8.2012 tarihinde Hakkariye 
bağlı Geçimli Jandarma karakolunda yanşan silahlı 
çatışma ile ilgili araştırma inceleme raporu

11 Ağustos 
2012

34 2011 Yılı Cezaevi Raporu 14 Eylül 2012

35
İHD Bingöl Şubesi BDP Bingöl il binasına yönelik 
saldırı ile ilgili inceleme Raporu

22 Eylül 2012

36
Süresiz ve Dönüşümsüz Açlık Grevleri Ön İzleme 
Raporu

2 Kasım 2012

37
Süresi ve Dönüşümsüz Açlık Grevlerine Destek 
Amaçlı toplantı ve Gösterilerde Yaşanılan hak ihlalleri 
Raporu

09 Kasım 2012

38 Süresiz ve Dönüşümsüz Açlık Grevleri Raporu 19 Kasım 2012
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TÜRKİYE HAPİSHANELERİNDE TUTULAN 
AĞIR HASTA MAHPUSLARIN DURUMU

Perşembe, 10 Mart 2011 

Türkiye’deki hapishanelerde Ocak 2011 itibariyle 122.404 hükümlü 
ve tutuklu bulunmaktadır. Bunlardan 66.997’si hükümlü, geri kalan 
55.407’si tutukludur. Türkiye hapishanelerinde bulunan mahpusla-
rın %45.3’ü tutuklu durumdadır. Mahpus sayısı ve tutuklu mahpus 
oranı oldukça yüksektir. Bu durum Türkiye’de ağır bir tutuklama 
rejimi uygulandığını göstermektedir.

Hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri derneğimiz tarafından her yıl 
özel bir raporla kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu raporda sadece 
112’si ağır hasta toplam 266 hasta mahpusun durumu belirtilmiş ve 
çözüm önerileri sıralanmıştır.

ÇHD İstanbul Şubesi ile Derneğimiz İstanbul Şubesinin Adalet 
Bakanlığı’na yapmış olduğu başvuruda son 10 yılda hapishanelerde 
ölen mahpuslarla ilgili bilgi istenmiştir. Aşağıdaki 1 Nolu Tablodan 
da anlaşılacağı gibi 2006 yılından itibaren dikkat çekici bir şekilde 
sayıları giderek artan oranda mahpusların hastalıktan öldüğü gö-
rülmektedir. 2010 yılında 161 mahpusun hastalığı nedeniyle ölmüş 
olması durumun vahametini göstermektedir. Yıllar itibariyle hapis-
hanelerde hastalıktan ölen mahpus sayısında artış olmasına rağmen 
özellikle sayın Cumhurbaşkanının Anayasanın 103. maddesine göre 
özel af niteliğinde cezayı kaldırma kararlarında bir azalma söz ko-
nusudur. Tespit edebildiğimiz kadarıyla sayın Cumhurbaşkanı tara-
fından 2008 yılında 2 kişi, 2009 yılında 7 kişi, 2010 yılında 2 kişinin 
hastalık nedeniyle kalan cezası affedilmiştir. Bu durum duyarsızlı-
ğın ne kadar büyük olduğunu, Adalet Bakanlığı bürokrasisinin ve 
özellikle de Adli Tıp Kurumu’nun ölümlere seyirci kaldığını gös-
termektedir.
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Türkiye’deki infaz rejimi 5275 sayılı kanunla yürütülmektedir. 
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Ka-
nun bir bütün olarak, özgürlüğünden yoksun bırakılan veya hapse-
dilen kişilerin yani mahpusların hakları ile ilgili uluslar arası söz-
leşme, kural,  bildirge ve standartlara aykırıdır. 5275 sayılı kanun 
bir bütün olarak BM’nin 09.12.1988 tarihli “Herhangi Biçimde 
Alıkonulan ya da Hapsedilen Tüm Kişilerin Korunması İçin İlke-
ler Manzumesi”ne, BM’nin 14.12.1990 tarihli “Mahpusların Islahı 
İçin Temel İlkelerine”, BM’nin 14.12.1990 tarihli “Asgari Standart 
Kurallarına” uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Buna rağmen 
İnfaz Kanunun 71. maddesindeki Hükümlünün Muayene ve Tedavi 
İstekleri ile İlgili Düzenlemeye dahi uyulmamakta, mahpusların ha-
pishane revirinde mümkün olmaması halinde devlet veya üniversite 
hastanelerinin mahkum koğuşlarında hastalıklarının tanısı için mu-
ayene ve tedavi olanaklarından ve tıbbi araçlardan yararlandırılma 
hakları asgari düzeyde bile kullandırılmamaktadır. Adalet Bakanlığı 
mahpusların sağlık hakkını güvence altına alacak kalıcı tedbirler 
alma yerine kamuoyunda Üçlü protokol olarak bilinen Adalet, İçiş-
leri ve Sağlık Bakanlığı Protokolü ile Adalet ve Sağlık Bakanlığı 
arasındaki protokollerle durumu geçiştirmeye çalışmaktadır. Aşağı-
daki 1 Nolu Tablodan da anlaşılacağı gibi, hastalığı nedeniyle ölen 
mahpus sayısındaki artış bu protokollerin hiçbir işe yaramadığını 
göstermektedir. Adalet Bakanlığı’nın “kampus hapishaneler”de tam 
donanımlı hastane inşa edip gerekli personel ve ekipman bulundur-
ması, diğer hapishanelerde ise tam donanımlı ve personeli olan revir 
bulundurması gerekmektedir.

5275 sayılı kanunun 16. maddesinde, hastalık nedeniyle hapis ce-
zasının ertelenmesinde Adli Tıp Kurumunun tam yetkili kılınması 
sorunun ana kaynaklarından birisini teşkil etmektedir. Uygulama-
da Adli Tıp Kurumu devlet hastanesi veya üniversite hastanesinin 
vermiş olduğu hastalık raporlarını kabul etmemekte, mutlaka mah-
pusun İstanbul’a götürülmesini sağlayarak mahpusa ayrıca acı çek-
tirmekte ve genellikle de “hastalığı cezaevinde ya da hastanelerin 
mahpus koğuşunda tedavi edilebilir raporu” vererek salıverilmeleri-
ni engellemektedir. 2010 yılında 161 mahpusun hastalığı nedeniyle 
hastanede ölmesinin nedenlerinden birisi de Adli Tıp Kurumu’nun 
uygulamalarıdır.
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Derneğimiz halen hapishanelerde bulunan mahpusların hastalıkla-
rını 3 kategoriye ayırmıştır. 1. Grup; Yaşamı tehdit eden çok ciddi 
sağlık sorunları bulunan ve hapishanede kalması mümkün olmayan 
hastaları ifade etmektedir. 2 Grup; Ciddi sağlık sorunları nedeniyle 
büyük sağlık merkezlerinde kapsamlı ve sürekli tedaviler gerektiği 
halde uygun şekilde tedavi edilmeyen hastaları belirtmektedir. 3. 
Grup da ; Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavileri gerekirken, te-
davileri yapılamayan ve uygun sağlık merkezlerine sevk edilmeyen 
veya önerilen tedavinin devamı için uygun koşullar sağlanmayan 
hastaları içermektedir. Tabi bu değerlendirmeye giren mahpusların 
durumu bize ulaşan bilgilere göredir. Gerçek durum ancak, tam do-
nanımlı bir sağlık kuruluşunda yapılacak muayene ile tespit edile-
bilir.

Derneğimiz bugüne kadar, gerek Adalet Bakanlığı yetkilileri gerek-
se de TBMM İnsan Hakları Araştırma ve İnceleme Komisyonu’na 
hasta mahpusların durumları ile ilgili çözüm önerilerini iletmiştir. 
Bu raporda belli başlı çözüm önerilerimiz şöyle sıralanmıştır:

1- Cumhurbaşkanlığının özel af niteliğinde cezanın kaldırılması 
ile ilgili prosedüründe değişiklik yapılmalıdır. Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 01.01.2006 tarih ve 20 sayılı 
Genelgesi’nde özel af taleplerinde yapılması gereken işlemler belir-
tilmiştir. Bu işlemler arasında hükümlünün tam teşekküllü bir devlet 
hastanesi sağlık kurulundan alacağı sağlık raporunun onaylanmak 
üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi, bu yetmezmiş gibi Adli Tıp 
Kurumu isterse hükümlünün Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi ge-
rektiği belirtilmektedir. Adli Tıp Kurumu tekelinin genelge ile kabul 
edilmesi önemli sorunlara sebep olmaktadır. Nitekim bu kadar çok 
sayıda ağır mahpus olmasına rağmen af yetkisinin geçen yıl sadece 
2 kişi için kullanılması prosedürün mahpus aleyhine olduğunu gös-
termektedir. Bu prosedürde Adli Tıp Kurumu devreden çıkarılmalı, 
tam teşekküllü devlet hastanelerinin verecekleri raporlar yeterli gö-
rülmelidir.

2- 5275 sayılı İnfaz Kanunun 16. maddesinin 3. fıkrasında Adalet 
Bakanlığı’nca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurul-
larınca düzenlenen raporlarının Adli Tıp Kurumu’nun onayına su-
nulması ile ilgili düzenlemenin kaldırılması gerekmektedir. Uygu-
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lamada Adli Tıp Kurumu tam teşekküllü hastanelerin vermiş olduğu 
raporları onaylamak için hasta mahpusu da İstanbul’a çağırmakta, 
bu durum başlı başına bir eziyet halini almaktadır. Adli Tıp Kurumu 
genellikle de verilen raporları onaylamamaktadır. Bu nedenle yasa-
nın bu hükmünün değiştirilerek hapis cezasının hastalık nedeniyle 
ertelenmesinin Adli Tıp tekelinden çıkarılması gerekir.

3- Adli Tıp Kurumunun resmi bilirkişi tekeli kaldırılmalıdır. Bilim-
sel kriterlerden ziyade bilimsel olmayan kriterler ile hareket eden ve 
tamamen siyasal iktidarın etkisinde olan Adli Tıp Kurumu’nun bu 
tekeli kaldırılmalı, üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkan-
lıkları veya Sağlık Bakanlığı’nın Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 
gibi kurumların bilirkişilik vasfı kabul edilmeli, buna göre düzenle-
meler yapılmalıdır.

4- Adalet Bakanlığı, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı arasındaki Üçlü ve 
İkili Protokoller İnfaz Yasasının 71. maddesi ile uluslar arası kural-
lara ve etik ilkelere uygun hale getirilmeli, Adalet Bakanlığı’nın bir 
an önce hapishanelere hastane ve revir yaparak nitelikli personel ( 
Uzman doktor gibi) ihtiyacını karşılaması gerekmektedir.

5- Özellikle F Tipi hapishanelere geçildikten sonra bu hapishane-
lerdeki tecrit koşulları hastalıkları tetiklemekte ve mahpusların has-
talıklarının hızlı bir şekilde ilerlemesine neden olmaktadır. Tecrit 
uygulamaları bir nevi mahpusu çürütme politikası olarak uygulan-
maktadır. Dolayısıyla hapishanelerdeki tecrit uygulamasına son ve-
rilmelidir.

6- Hapishanelerde beslenme, havalandırma ve spor yapma imkan-
ları iyileştirilerek ve hijyen sağlanarak, mahpusların beden ve ruh 
sağlıklarının korunmasına yardımcı olunmalıdır.

7- 5275 sayılı kanun bir bütün olarak, özgürlüğünden yoksun bıra-
kılan ya da hapsedilen kişilerin korunması ile ilgili BM kurallarına 
uygun hale getirilmelidir.

8- Geçtiğimiz günlerde TBMM tarafından onaylanan İşkenceye 
Karşı Sözleşmenin seçmeli protokolü uyarınca 1 yıl içerisinde oluş-
turulması öngörülen ulusal önleme mekanizmasının sivil toplum ve 
demokratik kitle örgütlerinden oluşması sağlanmalıdır. Hapishane 
İzleme Kurulunu oluşturan sivil ve demokratik kurumların hapisha-
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neleri denetlemesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

9- Hapishanelerdeki sağlık koşulları düzeltilinceye kadar Adalet 
Bakanlığı’nın acilen tüm hapishanelerdeki sağlık sorunu olan mah-
pusları sağlık kontrolünden geçirmesi ve bunların kayıtlarını tutma-
sı sağlanmalıdır.

Tablo 1

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ VERİLERİ

ÖLÜM 
TÜRÜ

20
00

20
00

20
01

20
01

20
02

20
02

20
03

20
03

20
04

20
04

20
05

20
05

20
06

20
06

20
07

20
07

20
08

20
08

20
09

20
09

20
10

20
10 GENEL 

TOPLAM

Normal 
Ölüm 15

4
15

4
12

3
12

3
71 71 12

8
12

8
12 12 21 21 12

1
12

1
15

0
15

0

17
0

17
0

15
5

15
5

21
3

21
3

13
18

Hastalık 
Nedeni ile 
Ölüm

91 91 79 79 42 42 88 88 4 4 9 9 87 87 11
5

11
5

11
4

11
4

12
2

12
2

16
1

16
1

91
3

İntihar 
iddiası 23 23 29 29 16 16 33 33 66 66 63 63 34 26 26 36 36 37 37 38 38 40

1

Diğer 
Tutuklular 
Tarafından 
Öldürülenler

16 16 6 6 2 2 2 2 1 1 - - 2 2 - - 4 4 4 4 1 1 38

Personelin, 
Hükümlü 
Tarafından 
Öldürülmesi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1

Toplam 

28
4

28
4

23
7

23
7

13
1

13
1

25
1

25
1

83 83 93 93 24
4

24
4

29
1

29
1

32
4

32
4

31
9

31
9

41
3

41
3

26
70
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Tablo 2

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ VERİLERİ
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SUÇ GRUBU TUTUKLU HÜKÜMLÜ TOPLAM 

ADLİ 28.895 83.026 111.921

TERÖR 4.606 4.389 8.995

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ 
ÖRGÜTÜ MENSUBU

1.495 896 2.391

SUÇ GURUBU BİLİNMEYEN 436 1.357 1.793

GENEL TOPLAM 35.432 89.668 125.100

31.05.2012 TARİHİ İTİBARIYLA TÜM CEZA İNFAZ 
KURUMLARINDA BULUNAN HÜKÜMLÜ, HÜKMEN 

TUTUKLU VE TUTUKLU MEVCUDUNUN CEZA İNFAZ 
KURUMU STATÜLERİNE GöRE DAĞILIM

CEZA İNFAZ 

KURUMU STATÜSÜ

TUTUKLU HÜKÜMLÜ

TOPLAME K Ç E K Ç

KAPALI CEZA İNFAZ 

KURUMLARI
31.926 1.818 1.180 77.835 2.614 183 115.556 

AÇIK CEZA İNFAZ 

KURUMLARI
- - - 8.639 177 - 8.816 

ÇOCUK CEZA İNFAZ 

KURUMLARI
- - 508 - - 220 728 

GENEL TOPLAM 31.926 1.818 1.688 86.474 2.791 403 125.100 
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İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)

12 HAZİRAN 2011 GÜNÜ YAPILAN 
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ GÖZLEM 

RAPORU

I. GİRİŞ

İnsan Hakları Derneği, kurulduğu 1986 yılından beri Türkiye’de 
gerçekleştirilen milletvekilliği genel seçimlerini, yerel yönetim 
seçimlerini ve halk oylamalarını gözlemleyerek sonuçları hakkın-
da açıklamalar yapan, raporlar yayımlayan, bu hususlarda Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Asamblesi ile AGİT Demokratik Kurumlar 
ve İnsan Hakları Departmanı ile görüş alışverişinde bulunan, dev-
letten, hükümetten ve siyasi partilerden bağımsız gönüllü bir sivil 
insan hakları örgütüdür.

Seçimleri izleyip, gözlem yapma amacımız seçimlerin siyaset yap-
ma hakkı ve seçimlere katılma hakkı bakımından gerçekleşip ger-
çekleşmediğini, dezavantajlı grupların seçimlere katılımının sağ-
lanıp sağlanmadığını, seçimlerin adil bir ortamda olup-olmadığını 
ve sandık güvenliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğini izlemek ve 
kamuoyuna açıklamaktır.

Hazırlamış olduğumuz bu rapor 12 Haziran 2011 günü yapılan se-
çimlerin gözlemi ile ilgili olup, seçim takviminin başladığı 14 Mart-
tan seçimin yapıldığı 12 Hazirana kadar geçen 3 aylık süreyle ilgili 
“Kişi Güvenliği ve Özgürlüğü”, “Toplantı ve Gösteri Hakkı”, “İfade 
ve Örgütlenme Özgürlüğü”, “Yaşam Hakkı”, “Vücut Dokunulmaz-
lığının Korunması Hakkı” gibi temel haklar konusunda kampan-
ya süresince yaşanan ihlaller, Anayasa ve yasalardan kaynaklanan 
“Seçme ve Seçilme Hakkı” ihlalleri, “Seçimin Finansmanı”, “Se-
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çimlerde Seçim Kampanyaları Ve Medyanın Tutumu”, “kadın erkek 
eşitliği”, “seçim idaresinden kaynaklanan ihlaller ve “YSK’nın Tu-
tumu” gibi konularda değerlendirme raporumuz daha sonra hazırla-
narak kamuoyuna sunulacaktır.

Bu raporumuz özet mahiyette olup, ayrıca şube raporları tanzim edi-
lip rapor ekine konulacak ve kamuoyuna sunulacaktır.

II. İHD SEÇİM GÖZLEM HEYETLERİNİN OLUŞTURUL-
MASI

İHD, 12 Haziran 2011 günü yapılan milletvekili genel seçimlerini 
bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak gözlemci statüsünde izle-
mek için  02.06.2011 günü Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bu-
lunmuştur. YSK’nın 02.06.2011 tarih ve 827 sayılı kararında 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunda sivil toplum örgütlerinin gözlemci olacağına dair hüküm 
bulunmadığı belirtilerek talebimiz reddedilmiştir.

İHD buna rağmen 30 ilin ( Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Balı-
kesir, Batman, Bitlis, Bursa, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, 
Gaziantep, Hatay, Hakkari, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğ-
la, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Van, Erzurum, Kocaeli, 
Tunceli (Dersim) ve Manisa) İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına bil-
gilendirme yazısı yazarak bu illerde bağımsız seçim gözlemciliği 
yapacağını belirtmiş ve seçim gözlemcisi olacak üye ve yöneticile-
rinin isimlerini ve iletişim telefonlarını bildirmiştir. Ayrıca bu illerin 
il valiliklerine de bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. İHD bu 30 ilin 
yanı sıra Iğdır ve Şırnak’ta da herhangi bir bildirimde bulunmadan 
oradaki temsilcilik yöneticileri vasıtasıyla seçim gözleminde bulun-
muştur. İHD’nin seçim gözlemi yapan üye ve yönetici sayısı toplam 
537 kişidir.

İHD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Hatay, Trab-
zon, Van, İzmir ve İstanbul’da Eşit Haklar Derneği başta olmak üze-
re çok sayıda sivil toplum örgütü(54) ile birlikte izleme yapmıştır.

III. SEÇİM GÜNÜ SEÇİM GÖZLEM HEYETLERİNE SE-
ÇİM İDARESİNİN YAKLAŞIMI

Seçim gözlem heyetlerimizden İzmir Torbalı ilçesinde gözlem yap-
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mak isteyen İHD İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeleri Mesut Tufan 
ve İsmail Gerçek polis tarafından gözaltına alınmış, kimlik kont-
rolleri yapılmış daha sonra serbest bırakılarak gözlem yapmaları 
engellenmiştir. Siirt, Batman, Van, Batman ve Bingöl illerinde İHD 
gözlemcilerine bazı seçim bölgelerinde polis tarafından engelleme-
ler çıkarılmıştır. Adıyaman ilinde sadece Besni ilçesinde seçim he-
yetinin çalışmaları engellenmiştir. Bunun dışında kalan diğer illerde 
İHD Seçim Gözlem Heyetinin çalışma yapmasına ciddi sayılabile-
cek engeller çıkarılmamıştır. 

Kamu idaresi dışında Bingöl ili Karlıova ilçesi 11 Mart İlköğretim 
Okulunda İHD Bingöl seçim heyetinden şube başkanımız Nihat Ak-
soy, Üyelerimiz Cigerhun İnce ve Mustafa Taşkın AKP’lilerin sözlü 
saldırısına maruz kalmış, Nihat Aksoy darp edilmiştir.

Batman ilinde İHD Seçim Gözlem Heyetine zorluk çıkarılırken 
AKP heyetiyle birlikte sandıkları dolaşan Malezya’dan gelen seçim 
gözlem heyetine hiçbir zorluk çıkarılmadığı gözlemlenmiştir.

IV. SEÇİM GÖZLEM HEYETLERİNİN TESPİTLERİ

Seçim gözlem heyetlerimiz aşağıda belirtilen 11 hususta ve seçim 
gözlemi için oluşturduğumuz oy verme sürecini izleme formu ile 
oy sayım sürecini izleme formunda belirtilen hususlara göre seçim 
gözlemi yapmışlardır.

1- Seçim yapılan yerlerde bulunan mevsimlik işçiler, tarım işçile-
ri, şantiyelerdeki inşaat işçileri, turizm sektöründe çalışan işçilerin 
seçmen kaydının olup olmadığı, bulundukları yerde oy kullanıp kul-
lanmadıklarının tespiti;

A) MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ YÖNÜNDEN

İZMİR ilindeki seçim gözlemcilerinin gözlem yaptığı yerlerden 
Menemen ilçesi Ulukent beldesinde mevsimlik tarım işçisi olarak 
çalışan Gaziantep’ten gelen 50 tarım işçisinin oy kullanamadığı tes-
pit edilmiştir. Çünkü seçmen kütükleri Antep’te bulunmaktadır.

ADIYAMAN ilinde mevsimlik işçiler bulundukları yerlerde oy 
kullanamamışlardır. Bazı işçiler kayıtlı oldukları illere giderek oy 
kullanmışlardır.
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ADANA ili Karataş ilçesi Tuzla beldesinde Çavuşlu Köyü civarın-
da çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları yer-
de oy kullanamadığı tespit edilmiştir.

BURSA ilinde mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları yerde seç-
men kayıtlarının olmadığı gözlemlenmiştir.

ANKARA ili Polatlı ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 
1200 civarında işçinin bulunduğu yerde oy kullanamadığı gözlem-
lenmiştir.

B) ŞANTİYELERDE ÇALIŞAN İNŞAAT İŞÇİLER YÖNÜN-
DEN

İZMİR ili Karşıyaka ilçesi Evka 2 Konut bölgesi Soyak Sitesinde 
çalışan 300 inşaat işçisi bulunduğu yerde oy kullanamamıştır. Ay-
rıca İzmir ili Menemen ilçesi Ulukent Beldesinde çalışan 30 kadar 
inşaat işçisinin oy kullanmak için Diyarbakır’a gittiği tespit edildi.

ANKARA ilinde bir inşaat firmasında yapılan tespitte burada çalı-
şan 47 inşaat işçisinin seçmen kütüğünün Ankara’da bulunmaması 
nedeniyle oy kullanamadıkları tespit edilmiştir.

C) TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER YÖNÜN-
DEN

MUĞLA ili Marmaris ilçesindeki turizm tesislerinde yapılan göz-
lemde sayısı 3000 ile 5000 arasındaki işçinin seçmen kaydının 
Muğla’da bulunmaması nedeniyle oy kullanamadıkları tespit edil-
miştir.

Bu başlık altında belirtilen mevsimlik tarım işçilerinin, şantiyeler-
deki inşaat işçilerinin ve turizm sektöründe çalışan işçilerin çalıştık-
ları yerde seçmen kayıtları olmadığı için oy kullanamadıkları göz-
lemlenmiştir. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre seçmen kü-
tükleri oluşturulduğundan belli bir süre için daimi ikametgahı dışına 
giden bu tip işçilerin oy kullanmalarının sağlanması için YSK’nın 
gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Gözlem raporumuzdaki 
tespitler örnek mahiyetindedir. Bu örnekleri Türkiye geneline uy-
guladığımızda yüz binlerce işçinin seçmen olarak oy kullanamadığı 
sonucu çıkmaktadır. Seçmen kütüklerinin oluşturulması ile ilgili 
sistemde bu durum gözetilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
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2- Huzurevlerinde yaşayanlar oy kullanıyor mu? Huzurevlerinde 
seçim sandığı kurulmuş mu? Nasıl oy kullanıyorlar, Kendi iradeleri 
ile oy kullanabiliyorlar mı?

Seçim gözlem heyetlerimizin tespitlerine göre Ankara Keçiören 
Huzurevi ve İzmir Gürçeşme Huzurevi dışında diğer illerde huzu-
revlerinde seçim sandığı kurulmadığı tespit edilmiştir. Genellikle 
huzurevindeki yaşlılar görevliler veya yakınları eşliğinde araçlarla 
seçim sandıklarına götürülerek oy kullanmışlardır. Birçok yaşlı ra-
hatsızlığı nedeniyle gidemediğini beyan etmiştir.

Huzurevlerinde kalan yaşlıların seçmen kaydının huzurevi olarak 
gösterilip huzurevlerinde seçmen sandığı kurulması gerekmekte-
dir. Çünkü bu yaşlılar sürekli olarak huzurevlerinde kalmaktadırlar. 
YSK’nın bir sonraki seçime kadar bu problemi çözmesi gerekmek-
tedir.

3- Hastanelerde yatan hastalar için hastanede seçim sandığı var mı, 
bu kişiler oy kullanabiliyor mu?

Seçim gözle4m heyetlerimizin büyük çoğunluğunun yapmış olduğu 
tespitlerde hastanelerin hiçbirine seçim sandığı kurulmadığı, yatan 
hastaların durumu müsait olanların izin alarak gidip oy kullanabil-
dikler, ancak çok büyük bir çoğunluğunun gidip oyunu kullanama-
dığı tespit edilmiştir. Örneğin; Gaziantep ilinde Tıp Fakültesi hasta-
nesinde yatan 515 hastadan oy kullanmaya giden olmadığı, Avukat 
Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde yatan 400 hastadan sadece 
20’sinin oy kullanmaya gidebildiği, 25 Aralık Devlet Hastanesinde 
yatan 126 hastadan 30 civarında kişinin oy kullanmaya gidebildiği, 
bunun dışındaki hastane ve özel hastanelerde yatan 500 civarında 
hastadan sadece 200’ünün oy kullanmaya gidebildiği tespit edilmiş-
tir. Gaziantep örnek olarak verilmiştir. Türkiye’deki kamu ve özel 
hastanelerde yatan  belki de sayısı 100 bini geçen hastadan sadece 
yüzde 10 ile yüzde yirmisi arasındaki bir grubun oy kullanabildi-
ği düşünüldüğünde, hastanede yatan hastalar için de bulundukları 
hastanede oy kullanabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması ge-
rekmektedir.

4- Öğrenci yurtlarında kalanlar için seçim sandığı kurulmuş mu, bu 
kişiler oy kullanabiliyor mu?
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Seçim gözlem heyetlerimizin yapmış olduğu tespitlerde öğrenci 
yurtlarında seçim sandığı kurulmadığı gözlemlenmiştir. Örneğin 
Gaziantep ilinde bulunan öğrenci yurtlarında yapılan tespitte 320 
öğrencinin oy kullanmadığı görülmüştür. Yine Çanakkale ilinde 
kredi yurtlar kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda kalan 50 ile 60 
arasındaki kız öğrencinin oy kullanamadığı görülmüştür.

Kredi Yurtlar Kurumunun verilerine göre tüm Türkiye’de kamu ve 
özel öğrenci yurtlarında yaklaşık 800 bin civarında öğrenci kal-
maktadır. Öğrenci yurtlarına seçim sandığı kurulmaması nedeniyle 
(seçimin yapıldığı 12 Haziran günü, Türkiye’deki üniversitelerin 
öğrenime devam ettiği bilinmektedir.) bu öğrencilerin çok büyük 
bir kısmının oy kullanma hakkından mahrum edildiği gözlemlen-
miştir. Çünkü öğrencilerin çok büyük bir kısmı ailelerinin olduğu 
yerde seçmen kütüklerine yazılmışlardır. Öğrenci yurdunun bulun-
duğu yerde seçmen kaydı olan öğrencilerin de çeşitli nedenlerle oy 
kullanmaya gitmedikleri gözlemlenmiştir. Bu kadar büyük bir genç 
seçmen kitlesinin oy kullanabilmesi için mutlaka öğrenci yurtlarına 
seçim sandığı kurulması gerekmektedir. YSK’nın bu sorunu da çöz-
me sorumluluğu bulunmaktadır.

5- Kadın sığınma merkezlerinde kalan kadınlar için seçim sandığı 
kurulmuş mu, bu kişiler güvenli bir ortamda ve yeri belli olmayacak 
şekilde oy kullanabiliyor mu?

Gözlem heyetlerimizin tespitlerine göre Türkiye’deki hiçbir kadın 
sığınma merkezinde seçim sandığı kurulmamıştır. Kadın sığınma 
evlerinin yerinin gizliliği nedeniyle bizzat tespitte bulunduğumuz 
kadın sığınma merkezlerinde seçim sandığı kurulmadığı bazı he-
yet üyelerimizce gözlemlenmiştir. Burada tespit ettiğimiz yerlerin 
isimlerini vermeyeceğiz. Bazı kadın sığınma merkezlerinde kalan 
kadınların oy kullanmak için sığınma merkezini terk ettiği ve bu 
şekilde güvenliğini tehlikeye düşürdüğü de gözlemlenmiştir.

Kadın sığınma merkezi yerlerinin deşifre edilmeyecek şekilde YSK 
tarafından sandık kurulmasının sağlanması gerekmektedir.

6- Engellilerin oy kullanıp kullanmadıkları, oy kullanma yerlerinin 
engellilerin ulaşmasına uygun olup olmadığı, engellilerin seçmen 
kaydının yapılıp yapılmadığı
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Bedensel engellilerin oy kullanabilmesi için birçok okulda gerekli 
rampa düzeneğinin olmadığı, bedensel engelli seçmen kaydının ye-
tersiz olması nedeniyle bu kişilerin büyük çoğunluğunu sandıkları-
nın giriş kat yerine üst katlarda olduğu, okullarda asansör olmadığı 
için bu kişilerin üst katlara çıkamadığı ve bu şekilde birçoğunun 
oyunu kullanamadığı tespit edilmiştir. Örneğin; Malatya merkez 
Başharık mahallesinde bulunan ilköğretim okulları ve Ahmet Akın-
cı-Gazi Yeşiltepe Lisesinde okul girişi için rampa bulunmadığı, 
engellilerin bazılarının sırtta taşınarak sandığa götürüldüğü, 1469 
numaralı sandıkta oy kullanmaya gelen F.T. isimli engelli kişinin oy 
kullanımı esnasına düşüp yaralandığı tespit edilmiştir. Türkiye’deki 
okullarda engellilerin ulaşımını sağlayacak rampaların bulunma-
ması kanaatimizce tam bir aymazlıktır. Milli Eğitim Bakanlığının 
bu yaz döneminde tüm okullarda gerekli tespitleri yaptırıp en kısa 
sürede engellilerin ulaşımını sağlayacak rampa düzeneklerini yap-
tırması gerekmektedir.

Görme engellilerin oyunu bizzat kendisinin kullanabilmesi için 
görme engelli seçmen kaydının yapılıp oy pusulasının kabartmalı 
olarak hazırlanması gerekmektedir. Mevcut uygulamada görme en-
gelliler ya sandık başkanının refakatinde ya da bir yakını ile birlikte 
kabine girip oy kullanmıştır. Bu sakıncanın bir an önce kaldırılması 
gerekmektedir.

YSK’nın verilerinden anladığımız kadarıyla Türkiye’de 67 bin zi-
hinsel engelli seçmen kaydı bulunmaktadır. Bu trajikomik durumun 
bir an önce düzeltilerek zihinsel engellilerinin seçmen kaydının si-
linmesi gerekmektedir.

Ülkemizde engelli tanımı dar yapılmaktadır. Oysa kronik hastalığı 
bulunanlar da engelli kategorisine alınmalı ve buna uygun seçmen 
kayıtları yenilenmelidir.

7- Okuma yazma bilmeyenlerin oy kullanıp kullanmadığı, kullanı-
yorlarsa nasıl kullandıkları, doğru yönlendirilip yönlendirilmedik-
lerinin tespiti

Oy pusulasında siyasi partilerin amblemlerinin renkli olarak ba-
sılması okuma yazma bilmeyenler açısından kolaylık sağlamıştır. 
Ancak bağımsız adayların tanınmasını sağlayacak amblem veya lo-
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golarının olmaması büyük bir eksikliktir. Okuma yazma bilmeyen-
ler açısından bu eksikliğin bundan sonraki seçimlerde giderilmesi 
gerekmektedir. Uygulamada gözlem heyetlerimizin tespitine göre 
sandık başkanlarının refakatinde ya da yakınlarının refakatinde oy 
kullanmışlardır. Bazı sandıklarda ise bu kişilere yardımcı olunma-
dığı gözlemlenmiştir. Örneğin; Erzurum ili Palandöken ilçesi Ab-
durrahman Gazi İlköğretim okulunda 1271 nolu sandıkta okuma 
yazma bilmeyen bir seçmene yardımcı olunmamıştır. Tek başına oy 
kullanması söylenmiştir.

8- Türkçe bilmeyenlerin nasıl oy kullandığı, görevlilerin yardımcı 
olup olmadığı, oyunu etkileyecek bir durumun olup olmadığı

Türkçe bilmeyenler genellikle birinci dereceden akrabalarının yar-
dımı ile oy kullanmışlardır. Örneğin; Hatay ilinde tespitler mevcut-
tur. Ancak bazı yerlerde sandık başkanı refakatinde oy kullandırıl-
mıştır.

9- Göçebe durumunda olan Roman ve diğer yurttaşların bulunduk-
ları yerde oy kullanma imkânına sahip olup olmadıklarının tespit 
edilmesi

Gözlem heyetlerimizin gözlemlerinde göçebe durumunda olan 
grupların çok büyük bir çoğunluğunun seçmen kaydının olmadığı 
ya da adrese dayalı nüfus kayıt işlemi yapıldığı sırada nerede iseler 
o bölgelere kaydedildikleri, bu nedenle bulunduklar yerde oy kul-
lanamadıkları gözlemlenmiştir. Örneğin; Gaziantep ilinde göçebe 
olarak yaşayan 80 kişilik bir gruptan sadece 4 kişinin oy kullanabil-
diği tespit edilmiştir. Göçebe çadırlarının bulunduğu yerlerde seçim 
sandığı kurularak bu kişilerin oy kullanmasına yönelik tedbirlerin 
alınması gerekmektedir.

10- Oy kullanma yerinde ve okul bahçesinde veya önlerinde aşırı 
güvenlik önleminin alınıp alınmadığının tespiti

Seçim gözlemi yaptığımız illerden Mersin’de ve Tarsus ilçesinde, 
Adana’da, Aydın’da, Manisa’da Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı 
mahallelerdeki seçim sandıklarının bulunduğu okullarda aşırı gü-
venlik önlemi alındığı tespit edilmiştir. Adeta okullar polis kuşat-
ması altında kalmıştır. Bunun dışında seçim gözlemi yaptığımız 
Siirt merkezde, Diyarbakır’da, Adıyaman’da, Bingöl’de, Van’da, 



İNSAN, HAKLARIYLA İNSANDIR.

257

Batman’da, Hakkari’de, Iğdır’da çok yoğun bir polis yığınağı altın-
da seçmenin oy kullandığı gözlemlenmiştir. Bu bölgelerde polisler 
seçim sandığına 15 metre uzakta durma kuralını da sıklıkla ihlal 
etmişlerdir. Örneğin; Hakkari’de özellikle köylerde askerin YSK 
kararlarına uygun olarak davrandığı ancak şehir merkezi ile ilçe 
merkezlerindeki polis bölgelerinde polisin YSK kararlarına aykırı 
olacak şekilde davrandığı tespit edilmiştir. Diyarbakır’da okullar-
daki her sınıf kapısına bir polis memuru bırakılmış, oy vermeye gi-
denler polisin birkaç metre uzağında oy kullanmışlardır. Bu durum 
özellikle Kürtlere yönelik bir ayrımcılık olarak karşımıza çıkmış-
tır. İçişleri Bakanlığının, Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun 
desteklediği bağımsız adaylara oy verilebilecek seçim çevrelerinde 
aşırı güvenlik önlemi alarak seçmen üzerinde olumsuz etki yaratma-
ya çalıştığı görülmüştür. Ortaya çıkan tablo seçim idaresinin olum-
suz bir manzara yaratmasına sebep olmuştur. Ancak seçim sonuçları 
açıklandıktan sonra kutlama yapmak isteyen Şırnak ve Siirt halkı 
üzerine aşırı güç kullanılarak müdahalede bulunulması ağır insan 
hakkı ihlallerine neden olmuştur.

Seçim sonuçları açıklandıktan sonra kutlamalara müdahale olmuş-
tur. Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi ile Şahin Mahallesi arasında 
kutlama yapan Ertuğrul Kürkçü taraftarları silahlı saldırıya uğramış, 
1997 doğumlu Mehmet Altın silahla sol bacağından yaralanmıştır.

Oy sayım sonuçlarını öğrenmek ve destekledikleri adayları İbrahim 
Binici ile birlikte olmak isteyen seçmenler Şanlıurfa Adliyesi önüne 
gitmek isteyince polisin aşırı güç kullanımına maruz kalmışlardır. 
Çok sayıda seçmen yaramanmış ve gözaltına alınmıştır.

Hakkari’de seçim sonuçlarını kutlamak isteyen seçmenlerin konvoy 
geçisi sırasında polis tarafından taşlandıkları gözlemlenmiştir.

Siirt’te seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra BDP İl binası 
önünde kutlama yapmak isteyen seçmenlere polis saldırısı olmuştur. 
Bu saldırıda, 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Gözaltına 
alınmaktan korkan çok sayıda kişi de hastaneye gidememiştir. BDP 
il binasına da gaz bombası atılmıştır.

Özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde seçimi kazan 
bağımsız adayların seçim zaferlerini bile kutlamalarına tahammül 
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edemeyen siyasal iktidarın polis marifetiyle bu açık saldırıları tam 
bir baskıcı ve ayırımcı uygulamadır. Ankara’da AKP ve CHP önün-
de kutlama yapan kitle için her şeyin seferber edildiği Türkiye’de, 
Hakkari’de, Siirt’te, Şanlıurfa’da polis saldırısı olması Kürtlere ya-
pılan ayırımcı baskı politikasının tipik bir gösterisi olmuştur.

11- Güvenlik kuvvetlerinin veya başkaca kişi ve grupların insanlara 
baskı yapıp yapmadığı gibi konularda tespitler yapılması

Bir üst maddede belirtilen yerlerdeki aşırı güvenlik önlemi seçmen 
iradesini değiştirmeye yönelik baskı oluşturma amaçlı yapılmıştır.

Van ilinde seçmenlerin okullara üst araması ve kimlik kontrolü ya-
pılarak alınması tam anlamıyla bir seçim skandalıdır. Bu davranış 
Van’daki seçmenlere baskı olarak değerlendirilmektedir. Mersin’de 
emniyet tarafından arananların listesinin sandık kurulu başkanla-
rına verilip bu kişilerin oy kullanmaya geldiklerinde polise haber 
verilmesinin istenilmesi hem sandık kurulu başkanlarına baskı ola-
rak değerlendirilmiş hem de oy kullanmaya gelen vatandaşın seç-
me hakkının ihlali olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca sandık kurulu 
başkanlarının emrinde olması gereken polisin, sandık kurulu baş-
kanlarına emir vermesi ikinci bir seçim skandalıdır. YSK ve İl Se-
çim Kurullarının bu konularda sandık kurulu başkanlarını eğitmesi 
gerekmektedir. Bu seçimlerde İçişleri Bakanlığı tarafsız bir seçim 
idaresi sergileyememiştir. Örneğin; Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde 
Avukat Özal Türkmen özel harekat polisleri tarafından darp edilmiş 
ve hakarete uğramıştır. Aynı ilçede bazı sandık başkanları da özel 
harekat polislerinin hakaretine uğramıştır. Özel harekat polislerinin 
sandık çevresinde görevlendirilmesi kanaatimizce seçmen üzerinde 
baskı yaratmaya dönük en tipik uygulamalardan birisidir.

Tunceli ilinde bazı sandık bölgelerinde, askerlerin ve bunların ya-
kınlarının seçim günü CHP’ye oy verilmesi yönünde propaganda 
yaptıklarına dair seçim gözlem heyetimizin tanıklıkları bulunmak-
tadır.

12-Kadın Erkek Eşitliği Yönünden

Gözlem yaptığımız illerde istisnalar dışında sandık kurulu başkan-
larının erkeklerden oluştuğu, sandık kurulu üyelerinin de çoğunluk-
la erkek olduğu tespit edilmiştir.
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Bazı yerlerde kadınların eşlerinin zorlaması sonucu eşleri ile birlik-
te oy kullandıkları gözlemlenmiştir. Bu duruma sandık başkanları-
nın müdahale etmemesi sorun yaratmıştır. Böylece kadının seçme 
hakkı ihlal edilmiştir.

13-Oy Pusulası Yönünden

Oy pusulasında, bağımsız adayların isimlerinin küçük puntolarla 
yazıldığı, bağımsız adayları tanıtacak fotoğraf ya da amblem ya 
da logo gibi işaretlerin bulunmadığı, bu durumun siyasi partilerle 
seçime giren bağımsız adaylar aleyhine bir sonuç yarattığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca görme engelliler için kabartmalı oy pusulası ba-
sılmamıştır.

14- Siyasi Parti ve Bağımsız Aday Müşahidlerinin Seçimi Gözlem-
lemesi

Aşırı güvenlik önlemi alınan yerlerde özellikle bağımsız aday mü-
şahidlerine polis tarafından zorluklar çıkarıldığı ve sandık bölgesine 
alınmadıkları gözlemlenmiştir. Ancak seçim kurullarına yapılan şi-
kayetler sonucu bu tip ihlaller genellikle giderilmiştir. Bunun dışın-
da Malatya ili Beydağı beldesi Elmalı İlköğretim Okulu’nda görevli 
bağımsız aday müşahidleri Ayhan Yener ve Gaffar Bayram askerler 
tarafından gözaltına alınmış, bu kişiler dışındaki Kemal Eren ve 
Ferhat Çankaya isimli müşahidler de darp edilmiştir. Tarsus ilçe-
sinde Çukurova, Fevzi Çakmak ve İstiklal İlköğretim Okullarında 
bağımsız aday müşahidelerinin sandık çevresinde görev yapmaları-
na polisler tarafından izin verilmemiştir. Ayrıca Tarsus Polatlı Köyü 
İlköğretim Okulundaki bağımsız aday müşahidleri de jandarma ta-
rafından engellenmiştir. Şanlıurfa merkezde bağımsız aday müşa-
hidlerinden 8 kişi gözaltına alınmıştır.

15- Partilerin Kampanya Materyalleri

Oy verme yerlerinde siyasi partilerin kampanya materyalleri görül-
memiştir. Ancak şehirlerin cadde ve sokaklarında siyasi partilerin 
kampanya materyalleri ile sıklıkla karşılaşılmıştır.

16- Toplu Oy Kullanımı Yönünden

Oy verme yerlerinin bazılarında toplu oy kullandırma veya bir kişi-
nin diğer seçmenler adına toplu oy kullandığına dair seçim gözlem-
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cilerinin tespitleri olmuştur. Örneğin;Siirt merkez Çöl köyünde ko-
rucubaşının toplu oy kullanma girişimi nedeni ile çıkan kavga, Şan-
lıurfa Viranşehir Sakalar Köyü’de toplu oy kullanılması,Şanlıurfa 
Merkez Altunlı köyünde Faik Dağlı’nın sandığı kendi evine götüre-
rek toplu oy kullandığı iddiası, Toplu oy kullanımı genellikle koru-
cu köylerinde karşılaşılan bir vakıadır. Bu seçimlerde bu tip vakalar 
azalmıştır.

17- Seçim Sandığı yerlerinin Tespiti ve Sandıkların Yerlerinin De-
ğiştirilmesi veya Taşınması

Malatya ilinde bazı okullara fazla sayıda sandık kurularak seçmen 
yığılmasına sebep olunduğu, bazılarına ise sandık kurulmadığı gö-
rülmüştür. Örneğin. Abdulkadir Eriş İlköğretim, Özel İdare İlköğ-
retim ve Zübeyde Hanım kız Meslek Lisesi’ne fazla sayıda sandık 
kurulmuştur. Hatta Özel İdare İlköğretim okulunda 1371 ve 1377  
nolu sandıklar koridora kurulmuştur. Buna karşın Kemal Özalper 
İlköğretim Okulu ile Turgut Özal Lisesine az sayıda sandık kurul-
muştur. Bunun dışında, Bingöl Merkez Yelsen Köyünün 1344 nolu 
seçim sandığı Dikmen Köyüne taşınması tespit edilmiştir. Adaklı İl-
çesi Kırkpınar Köyünün 1040 nolu sandığı Elmadüzü Köyüne taşın-
dığından kadınlar oy kullanamamışlardır. Sadece bu iki köy değil, 
Bingöl merkez köyleri ve ilçelere bağlı onlarca köy seçim sandığı 
“güvenlik” gerekçesiyle başka köylere taşındığı gözlemlenmiştir.

 18- Sandık Kurullarının Oluşumu Bakımından

Sandık Kurulu Başkanlarının çok büyük bir kısmının erkeklerden 
seçildiği, sandık kurulu üyelerinin çoğunluğunun erkek olduğu 
gözlemlenmiştir. Sandık kurulları oluşturulurken kurul üyelerinin 
Van ilinde ağırlıklı olarak Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı 
Eğitim-Bir-Sen sendikasına üye öğretmenler arasından seçildiği 
Eğitim-Sen Van Şubesinin Van Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptığı 
müracaattan anlaşılmıştır. Ayrıca Şanlıurfa ilinde de benzer şekilde 
aynı sendikaya üye öğretmenlerin ağırlıklı olduğu sandık kurulları 
oluşturulduğu gözlemlenmiştir.



İNSAN, HAKLARIYLA İNSANDIR.

261

V. SONUÇ VE ÖNERİLER

1- Bu seçimlerde özellikle Kürt seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı 
seçim çevrelerinde ve sandık bölgelerinde aşırı güvenlik önlemleri 
alınarak seçmen üzerinde baskı ve korku yaratacak davranışa sebep 
olunmuştur. Seçim idaresi bu yönüyle eşit ve adil davranmamıştır. 
Buna rağmen seçmen iradesini sandığa yansıtmayı başarmıştır.

2- Seçimlerin sivil toplum örgütleri tarafından izlenmesi yasal gü-
venceye kavuşturulmalıdır. İHD Seçim Gözlem Heyetlerinin sandık 
bölgelerinde bulunması birçok ihlalin yaşanmasına engel olmuştur. 
Sivil toplum örgütü seçim gözlemcilerinin ihlallerin önlenmesinde-
ki caydırıcı rolü unutulmamalıdır. 

3- Seçim sistemimiz ve uygulamalarımızdaki eksiklikler oldukça 
fazladır. 

a) %10 seçim barajı, temsilde adalet ilkesine aykırıdır, kaldırılma-
lıdır. 

b) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun, Si-
yasi Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanunu darbe döne-
minden kalma kanunlardır. Seçmen iradesini özgür ortamda sandığa 
yansıtacak ve seçilme hakkını güvence alacak şekilde yeniden ya-
pılmalıdırlar. 

c) Dezavantajlı grupların oy kullanabilmesi için seçmen kayıtlarının 
yeniden düzenlenmesi ve dezavantajlı grupların bulunduğu yerler-
de oy kullanması sağlanmalıdır. Türkiye’deki hapishanelerde seçim 
sandığı kurulabiliyorsa, huzurevlerinde, hastanelerde, kadın sığın-
ma merkezlerinde, öğrenci yurtlarında mutlaka sandık kurulmalı ve 
bu kesimin oyunu kullanabilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca mevsimlik 
tarım işçileri ile büyük şantiyelerdeki inşaat işçilerinin ve turizm 
bölgelerindeki sezonluk turizm işçilerinin oy kullanmasını sağ-
lamak için bunların bulunduğu yerde seçmen kaydı yapılmalı ve 
buralara en yakın yerlerde oy kullanmaları sağlanmalıdır. Göçebe 
durumunda yaşayan seçmenlerin oy kullanması için de gerekli ted-
birler alınmalıdır.

d) Engellilerin oy kullanabilmesini sağlayabilmek için bir sonraki 
seçime hazırlık olması bakımından şimdiden “Engelli Seçmen Kay-
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dı” işlemlerine başlanmalıdır. Okullardaki engelli erişimini engelle-
yen fiziki düzensizlikler giderilmelidir. 

e) Oy pusulası, siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında eşitsiz-
liğe sebep olmayacak şekilde belirlenmeli, bağımsız adayların da 
fotoğraf, amblem veya logo kullanmasına izin verilmelidir. Ayrıca 
görme engellilerin oy kullanabilmesini sağlamak için kabartmalı oy 
pusulası basılmalıdır.

4- Sandık kurulları oluşturulurken kadın-erkek eşitliği sağlanmalı, 
öğretmenler arasında sendikasına göre ayrım yapılmamalıdır. 

5- Sandık Kurulu Başkanları bilgilendirilerek sandık çevresinde 
kendi izinleri olmadan güvenlik kuvveti bulunamayacağı belirtil-
melidir. 

6- Herhangi bir etnik veya inanç grubuna yönelik olarak olağanüstü 
güvenlik tedbirleri alınmamalı, bu şekilde ayrımcılık uygulamaları-
na son verilmelidir. 

7- Her sandık bölgesinde mutlaka siyasi parti ve bağımsız aday mü-
şahidinin yer alması sağlanmalıdır. Bu şekilde toplu oy kullandır-
malar, kadınların iradesini baskı altına almaya çalışan eşlerin davra-
nışları, korucuların müdahaleleri, güvenlik kuvvetlerinin müdahale-
leri gibi harici müdahaleler engellenebilir. Genellikle müşahidlerin 
olmadığı sandıklarda sorun yaşanmaktadır. 

8- Seçim sandıklarının yerleri güvenlik nedeniyle değiştirilmemeli, 
herkesin en yakın olduğu okulda oy kullanabilmesi sağlanmalıdır.

9- Seçim sonrası yapılan kutlamalara polis ve jandarma müdahalesi 
kesinlikle yapılmamalıdır.
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ROBOSKİ KATLİAMI RAPORU -03 OCAK 2012

ŞIRNAK İLİ ULUDERE (QILEBAN) İLÇESİ GÜLYAZI (BU-
JEH) VE ORTASU (ROBOSKİ) KÖYLÜLERİNİN KATLEDİL-
MESİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA-İNCELEME RAPORU

OLAY: Şırnak İli Uludere (Qileban) İlçesi Gülyazı (Bujeh) ve Or-
tasu (Roboski) Köylerinden Irak sınırına geçmiş ve dönmekte olan 
sivillerin sınırın sıfır noktasında 28.12.2011 tarihinde 21:30-22:30 
sularında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının bombar-
dımanı sonucu meydana gelen saldırıda;17’si çocuk, tamamı erkek 
olmak üzere toplam 35 insanın toplu halde yaşamlarını yitirmesi, 1 
kişinin yaralanması ve 2 kişinin yara almadan sağ kurtulması olayı.

AMAÇ: Bu katliam nedeni ile mağdurlar, mağdur yakınları, varsa 
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görgü tanıkları ve resmi yetkililer ile görüşmek, araştırma ve ince-
lemeler ile elde edilen bilgiler sonunda rapor hazırlamak, raporu 
ilgili ve yetkili kurum ve makamlara göndererek maddi gerçeğin 
açığa çıkarılmasına katkıda bulunmak, kamuoyunun gerçek bilgi-
ye ulaşmasını sağlamak, faillerin bulunması ve haklarında gerekli 
soruşturmanın başlatılmasını talep etmek amacıyla bir insan hakları 
heyeti oluşturulmuştur.

HEYET OLUŞUMU: Olay 29.12.2011 günü sabah saat 09 civarın-
da öğrenilir öğrenilmez, İHD ve MAZLUMDER Genel Merkezleri, 
yerel şubeleri ile görüşerek ön inceleme ve araştırma yapmak üzere 
bir heyet oluşturulmasını ve böylece oluşan I. heyet olay bölgesine 
29.12.2011 günü akşam saatlerinde gitmiştir.

STÖ ve DKÖ’lerden heyet oluşumu için görüşmeler yapılmış, aynı 
gün İHD, MAZLUMDER, KESK, TTB, TİHV, ÇHD, Türkiye Barış 
Meclisi ve DİSK Genel İş’ten oluşan merkezi heyet akşam saatle-
rinde Diyarbakır’a ulaşmıştır.

ÖN İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPAN I. HEYETİN OLUŞU-
MU: I. Heyet MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Selahattin 
ÇOBAN,  MAZLUMDER Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahim 
AY, MAZLUMDER Diyarbakır Şube Yöneticisi Deniz ÇAVUŞ, 
MAZLUMDER Diyarbakır Şube yöneticisi Nurettin BOZKURT, 
MAZLUMDER Hakkari Şube Başkanı Cengiz ŞEN, MAZLUM-
DER Hakkari Şube Yöneticisi Nihat GÜR ve MAZLUMDER Hak-
kari Şube Yöneticisi Çetin CAN ile

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Yöneticisi ve İHD MYK 
Üyesi Serdar ÇELEBİ, İHD MYK Üyesi Haşim USLU, İHD Si-
irt Şube Başkanı Vetha AYDIN, İHD Mardin Şube Başkanı Erdal 
KUZU, İHD Mardin Şube Yöneticisi Hüseyin CANGİR, İHD Van 
Şube Sekreteri Sami GÖRENDAĞ, İHD Van şube üyesi Arşad 
NARÇİN, İHD Hakkari Şube Sekreteri Sait ÇAĞLAYAN, İHD 
Hakkari Şube Saymanı Ferzende TAŞ, İHD Hakkari Şube Yöne-
ticisi Garip GAZİOĞLU, İHD Yüksekova Temsilcisi Bedirhan 
ALKAN’dan oluşmuştur.

STK ve DTÖ’lerden Oluşan II. HEYET: II. Heyet İHD Genel Baş-
kanı Öztürk Türkdoğan, MAZLUMDER Genel Başkanı A. Faruk 
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Ünsal, MAZLUMDER GYK Üyesi Nurcan Aktay, KESK Genel 
Başkanı Lami Özgen, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üye-
leri Osman Öztürk, Halis Yerlikaya, Zülfikar Cebe, Çağdaş Hu-
kukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Türkiye İnsan 
Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hürriyet Şener, Türkiye Barış 
Meclisi Sekretaryasından Selma Güngör, İmam Canpolat, DİSK 
Genel İş Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Çalışkan ve yazar Temel 
Demirer’den oluşmuştur. Heyete Diyarbakır’dan Eğitim Sen Diyar-
bakır Şube Başkanı Kasım Birtek, KESK Diyarbakır Şubeler Plat-
formu Dönem Sözcüsü BTS Şube Sekreteri Veysel Özhekti, BES 
Diyarbakır Şube Başkanı Edip Binbir, SES Diyarbakır Şube Yöne-
ticisi Ramazan Kaval, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şemsettin 
Koç eşlik etmişlerdir. Heyete yol boyunca Batman, Mardin, Siirt, 
Şırnak, Hakkari ve Van illerinden kurumlarımızın yerel şubelerinin 
yöneticileri ve üyeleri de katılmıştır.

HEYET GİRİŞİMLERİ: Heyetten birinci grup, 29 Aralık 2011 
tarihinde saat 17.00 sularında Şırnak İli Uludere (Qileban) İlçesi-
ne varmış, Devlet Hastanesinde cenazeleri tek tek incelemiş, otopsi 
yeri ve şartları ile cenazelerin tutulma koşullarını incelemiş, fotoğ-
raf çekimi yapmış ve saat 19.00’da “önizlenim” raporu yayınlamış, 
30.12.2011 tarihinde sabah erken saatlerde otopsi işlemlerinin ta-
mamlanmasını beklemiş, otopsi işlemlerinin ardından Gülyazı (Bu-
jeh) Ve Ortasu (Roboski) Köylerine geçmiş, olayın meydana geldiği 
yerde incelemelerde bulunmuş, birçok köylü ve maktül yakınları ile 
görüşmüş, görgü ve beyanlarını almıştır. İnceleme ve araştırmanın 
büyük bir kısmı heyet üyeleri tarafından fotoğraf ve kamera çekimi 
ile kayıt altına alınmıştır.

MAZLUMDER Genel Merkezi, heyet çalışmalarına kolaylıklar 
sağlanması ve heyet görüşmeleri için 30.12.2011 tarihinde yazı ile 
Şırnak Valiliği, Uludere Kaymakamlığı, Şırnak Cumhuriyet Baş-
savcılığı ve Uludere İlçe Jandarma Komutanlığından randevu talep 
etmiştir.

Merkezi heyet 30.12.2011 günü sabah saat 04.30’da Diyarbakır’dan 
bir otobüs ile yola çıkmış, saat 11.00 civarında Uludere’ ye ulaşmış, 
burada cenaze konvoyu ile Ortasu ve Gülyazı köylerine kadar kon-
voyla yola devam etmiş, Gülyazı Köyünde cenaze defin işlemlerinin 
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başlangıç kısmına katılmış, zaman geçirmeden olay yerine gitmiş, 
olay yerine heyetin gittiğini gören askeri birliğin olay yerine (sınır 
hattına) helikopterlerle asker sevkiyatı yaparak heyetin olay yerine 
200 metrede geri dönmesine mecbur bıraktığı, olay yerinden dönen 
heyet olayın görgü tanıkları ile görüşmüş, üç aileyi evlerinde ziyaret 
ederek taziyede bulunmuş ve olay hakkında bilgilerine başvurmuş, 
Ortasu köyü muhtarı ile olaydan sağ kurutulan iki kişi ve diğer köy-
lülerle görüşmüş, akşam saat 20.00 gibi köyden ayrılmıştır.

HEYETİN OLAY YERİNE GİDİŞİ VE YAPTIĞI GÖRÜŞME-
LER:

Heyetten birinci grup Şırnak İli Uludere (Qileban) İlçesine 29 Ara-
lık 2011 günü saat 17.00 sularında varmıştır. Uludere (Qileban) İl-
çesinin girişinden itibaren çok fazla yabancı plakalı aracın ve insa-
nın olduğu gözlemlenmiştir. Öldürülen 35 kişi Uludere (Qileban) 
İlçesi devlet hastanesine, yaralı bir kişinin Şırnak Devlet hastane-
sine götürülmüş olduğu diğer iki sağ kurtulan kişiden birinin şokta 
olduğu ve konuşamadığı ve diğer kişi olan Hacı ENCÜ’nün ise ko-
nuşabildiği bilgisine ulaşılmıştır. Heyet daha sonra hastane girişinde 
bulunanlara geliş amaçlarını belirtmiş ve insan hakları savunucuları 
olarak olaydan duydukları üzüntüyü belirterek başsağlığı dileklerini 
iletmiştir. Heyet, hastanenin dışında kalabalığın ihtiyaçlarının gide-
rilmesi konusunda herhangi bir hazırlığın olmadığını, dışarıdaki in-
sanların ayakta veya yerde oturduklarını, bir kısım insanların kendi 
getirdikleri yollukları yediklerini gözlemlemiştir. Heyet hastaneden 
içeri girdiğinde herhangi bir görevli veya muhatap bulamayıp ce-
naze yakınlarından cenazelerin büyük kısmının yukarıdaki katlarda 
bulunduğunu, otopsi işlemlerinin ise aşağı/bodrum katta yapıldığını 
öğrenmesi üzerine önce otopsi yerine inmiş, inişe göre merdivenin 
solunda hemen koridorun bir paravanla ayrıldığını ve paravanların 
üzerine yatak çarşafı türü şeyler atıldığını ve içeride çok kesif bir 
mazot kokusu olduğunu, inişe göre merdivenin sağında kalorifer 
kazanı bulunduğunu ve ciddi bir kirlilik olduğunu, otopside bulu-
nan kişileri bir birinden ayırd edememe nedeni ile otopsiye giren 
avukatlardan bir kısım bilgiler almış ve özellikle görevlilerin çok az 
sayıda ve hatta adli tıp uzmanları dışında görevlinin olmadığını göz-
lemlemiştir. Otopsi işlemlerine aileleri temsilen Şırnak Barosundan 
tek bir avukatın bulunmasına izin verildiği, iki savcının işlemleri 
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yürüttüğü, saat 18.30 itibariyle sadece 6 cenazenin otopsi işleminin 
tamamlandığı tespit edilmiştir.

Hastanenin kalabalık, cenazelerin gruplar halinde gelişigüzel oda-
larda battaniyelere sarılı halde bekletildikleri, ailelerin de cenazele-
rin başında beklemekte oldukları görülmüştür.

Heyet giriş katında özellikle kadınların ağıt yaktığını ve feryatları-
nın hastaneyi inlettiğini gözlemlemiş daha sonra üst katlarda ceset-
leri bir bir fotoğraflamıştır.

Heyet, otopsi esnasında bekleyen ailelerden konu hakkında bilgi 
edinilmeye çalışılmıştır. Olayda yara almadan kurtulan ve hasta-
nede bulunan Haci Encü ile görüşmüş ve maktullerin yakınlarıyla, 
köylülerle baş başa görüşmüştür. Başta hiçbir güvenlik görevlisinin 
bulunmadığı ancak “önizlenim” raporu yazıldığı esnada iki yarım 
otobüs robokop ile TOMA tabir edilen araçların hastane önüne gel-
diği ve polislerin tek sıra halinde inerek hastanenin avlusunun önün-
den araçların eşliğinde geçtiği gözlemlenmiştir.

30.12.2011 tarihinde hastaneden sabah saatlerinde ayrılan heyetin 
birinci grubu olayda ölen köylülerin köyüne gitmiş olayın meyda-
na geldiği yer incelenmiştir. Köyden takriben 4-5 km uzak olduğu 
tahmin edilen olay yerine gitmek için sürekli kullanılan “kaçakçı” 
yolu diye tabir edilen yolun buzlu olduğu ancak yolun iş makineleri 
tarafından temizlendiği ve palet izlerinin görüldüğü,  yine de ça-
mur olduğu gözlemlenmiştir. Dağlık olduğu gözlemlenen mıntıkada 
halen kar mevcut olduğu ve savaş uçaklarının bombalama yaptığı 
yerin sınırın “sıfır” noktası olduğu yerlerde pıhtılaşmış kan izleri 
görülmüştür. Ölü katırlar ile parçalanmış başkaca parçalarının etrafa 
savrulmuş olduğu görülmüştür.

I.Heyet olay yerinde bir saatten fazla, köyde de iki saatten fazla 
incelemelerde bulunmuştur.

Görüşmeler geniş tutulmuş, delil olabilecek her şey fotoğraflanma-
ya, kayıt altına alınmaya çalışılmıştır.

Heyet köyde bulunduğu süre zarfında tek bir asker ve ya güvenlik 
görevlisini görmemiştir. Köylülerin bulunduğu taziye yerinde, kö-
yün içinde, giriş ve çıkışlarında hiçbir resmi veya sivil jandarma 
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veya başkaca kamu görevlisi görmemiştir.

Merkezi heyetin genel gözlemleri şunlardır: Gülyazı Köyü’nde 
yapılan toplu defin alanında ve köy içinde hiçbir resmi yetkili ve 
güvenlik görevlisinin olmadığı, defin alanında Ortasu ve Gülyazı 
köylüleri ile civar bölge halkından çok büyük bir kalabalık olduğu, 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı Osman Baydemir ile diğer 
il ve ilçe belediye başkanların olduğu, BDP Grup Başkanı Selahat-
tin Demirtaş, BDP Grup Başkan Vekili Şırnak milletvekili Hasip 
Kaplan ile diğer BDP milletvekilleri, bağımsız milletvekili Ahmet 
Türk’ün ve CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun olduğu 
görülmüş ve kendilerine de başsağlığı dilenmiştir.

Gülyazı köyü yanında tepe yamacında büyük bir askeri birliğin ol-
duğu, bu birlikte askeri helikopterlerin bulunduğu uzaktan gözle 
görülmüştür.

Gülyazı köyünün nüfusunun oldukça kalabalık olduğu ancak hala 
köy statüsünde tutulduğu gözlemlenmiştir.

Olay yeri ile olay yerine en yakın askeri birliğin(sınır taburu) ara-
sında harita üzerindeki mesafenin 6,7 km olduğu görülmüştür.

Merkezi heyet Ortasu Köyünden olay yerine giderken, askeri he-
likopterler tarafından sınır hattına ve heyetin yol güzergahına tam 
teçhizatlı askeri birlik indirilmiş, ara ara heyet üzerinde helikopterli 
uçuş yapılarak heyet taciz edilmiştir. Merkezi heyet olay yerine 200 
metre kala askerler tarafından durdurulmuş ve olay yerine gideme-
yecekleri, bu bölgenin yasaklandığı kendilerine iletilmiş, Heyetin 
olay yerine gitmekte ısrar etmesi üzerine askeri telsizle gelen emir 
üzerine olay yerindeki askeri görevli heyetin zorla indirileceğini be-
lirtmesi üzerine heyet geri dönmek zorunda kalmıştır. Ancak, heyet 
çıplak gözle sınır hattını ve bombalama nedeniyle kararmış tepeyi 
gözlemiştir.

Heyetlerimiz, aşağıda belirtilen şahıslarla yaptığı görüşmeleri oldu-
ğu gibi aktarmaktadır:

1- Olayda sağ kurtulan ve 29.12.2011 tarihinde hastanede görüştü-
ğümüz Haci Encü (19 yaşında) özetle şu beyanlarda bulunmuştur:

“28.12.2011 günü Saat 16.00’da 40-50 kişilik bir grupla birlikte ma-
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zot ve gıda maddesi getirmek üzere yine bu sayıda katırla beraber 
sınırın Irak tarafına geçtik. Karakola özellikle bir bilgilendirme yap-
madık ancak gidip geldiğimizi zaten biliyorlardı. Amacımız şeker 
ve mazot getirmekti. Hatta giderken İnsansız Hava Aracının sesini 
dahi duyduk ancak sürekli gidip geldiğimiz için yolumuza devam 
ettik. Akşam 19.00’da katırları yükleyerek yola çıktık. Saat 21.00 
gibi sınıra yaklaştık. Bizim köyün yaylasına vardık, yayla tam sı-
nırdadır. Orada önce aydınlatma fişeği ve akabinde de top-obüs atışı 
yapıldı. Biz yükümüzü sınırın diğer tarafında bıraktık. Hemen ardın-
dan uçaklar geldi ve bombardıman başladı, biz iki gruptuk, öndeki 
grup ile arkadaki grup arasında 300-400 metre mesafe vardı, ilk top 
atışından hemen sonra uçak geldi, askerler bizim yaylayı tuttukları 
için, bu tarafa geçebileceğimiz başka yol yoktu, bu nedenle gruplar 
sıkışarak bir araya gelmek zorunda kaldı, sonunda iki büyük grup 
olduk, ilk uçak bombardımanında sınırın sıfır noktasında bulunan 
yaklaşık 20 kişilik grup imha oldu, hemen geriye kaçmaya başladık, 
kayalıklar arasında kalanların üzerine bomba yağmaya başladı, be-
nim de içinde bulunduğum grup 6 kişiydi, bu gruptan 3 kişi kurtul-
duk, üzerimizde günlük sivil elbiselerimiz vardı, hiç kimsede silah 
yoktu, olay 1 saat falan sürdü, bir iki kişi 3 katırla beraber küçük bir 
deredeki suya girdik, bir saat bekledikten sonra bir kayalığın altına 
sığındık, arkadaşlarımızdan haber alamadık, saat 23.00-23.30 gibi 
gelen ışıklardan ve seslerden köylülerin geldiğini anladık, köylü-
ler feryat etmeye başlayınca askerler tuttukları yerlerden çekilerek 
yaylayı da boşalttılar, çok uzun zamandır bu işi yapıyoruz, iki kişi 
evliydi, diğerleri lise ve ilköğrenim öğrencisiydi, henüz hiç kimse 
beni ifade vermem için çağırmadı, olaydan sonra hiç asker görme-
dim, kurtulan diğer 2 kişi ise Davut Encü (22 yaşında) ve Servet 
Encü (Şırnak Devlet Hastanesinde yaralı) dür.”

2- Olayda sağ kurtulan ve 30.12.2011 tarihinde cenazelerin defin 
işleminden sonra görüştüğümüz Servet ENCÜ özetle şu beyanlarda 
bulunmuştur.

“Bu işi (sınır ticareti) babalarımız da, dedelerimiz de yapıyordu. Biz 
de yaptık. Burada fabrika falan yok. Biz bu iş ile geçiniyoruz. Bu 
köyde bu sınırlarda herkes bu işi yapıyor.

Olayın olduğu gece gün akşam 2-3 köyden 7-8’er kişilik olmak üze-
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re toplam 40’a yakın kişi katırlarımızı alıp sınırı 2 km kadar geçtik. 
Orada Iraklılardan mazot, şeker ve gıda aldık. Haftanin ve Sinat’a 
da gitmedik. Geri dönerken askerler yolumuzu kestiler. Her zaman 
keserdiler. Ancak geçmemize izin verirlerdi. Bu kez izin vermedi-
ler. Bizi sınırda beklettiler.  En son da üzerimize bomba yağdırdılar. 
Yaşları 10 ile 20 arasında değişen ve içlerinde öğrencilerin de oldu-
ğu 37 kişi 50, 60 veya 100-TL için bu işi yaparken vuruldular.

Ölenlerden Selam ENCÜ mühendislik okuyordu. Şıvan 15, Orhan 
10, Mehmet 11 yaşındaydı. Orada PKK’li (örgüt mensubu) kimse 
yoktu.

PKK 40-50 katır getirip mazotla uğraşmaz. Bizi sınırda durduran 
askerler bizimle hiç konuşmadılar. Olaydan sonra hiçbir askeri yet-
kili yardıma gelmedi. Bombalamadan sonra yaralı olan birkaç kişi 
yardım gelmemesi üzerine soğuktan donarak öldüler. 38 kişiden biz 
üç kişi sağ kaldık. Kara gömülüp saklandığım için beni görmediler.

Daha önce de askerler bizi durdururlardı. Ancak daha sonra geçme-
mize izin verirlerdi. Bu kez her tarafı kapatarak geçmemize izin ver-
mediler. Bombalama başlayınca askerler arabalarına binip gittiler.

Ben sağ kalmasaydım cenazeler orada 1-2 gün daha kalabilirdi. Biz, 
biri sınırda diğer ikisi uzakta olmak üzere üç ayrı grup halinde idik.  
İzin verilmeyince yükümüzü bırakıp gitmeyi de düşündük. Bom-
balamadan sonra 100 m kadar yürüyüp telefonla yardım istedim. 
2-3 saat sonra yardım geldi. Asker veya yetkili kimse gelmedi, sa-
dece bizim insanımız geldi. Akşam saat 17.00’da yola çıkmıştık. 
21.30’da sınıra gelmiştik. 21.40’ta da bombalama oldu. İçimizdeki 
çocuklar okul harçlığı için bu işi yaparlardı.

Köyümüz sınırdan 5 km uzaktadır. İlk grup sınıra yetiştiğinde aske-
rin önlem aldığını görünce bize haber verdiler. Biz de hava soğuk 
olduğu için getirdiğimiz eşyaları bırakıp öyle geçmeyi düşündük. 
Bu sırada 4 uçak gelerek 1,5 saat boyunca bombaladı. Biz karakola 
da telefonla haber verdik, gelmediler. Gece saat 3 gibi biz yararlı ve 
ölüleri yolun yarısına kadar getirdik. Yaralıların yarısı yolda öldü. 
Zamanında müdahale olsaydı 2-3 kişi kurtulabilirdi. Sınırdaki as-
kerler bizim köylü olduğumuzu ve bu işi yaptığımızı biliyorlardı. 
Bazen yine sınırı beklerlerdi. 1 tek yolu kapatır, diğer yolları açık 
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bırakırlardı. Arkadaşlar sınırın askerlerce tutulduğunu haber verdi-
ler.

Ben bombalamadın etkisiyle havaya uçtum, yere düşüp kara gömül-
düm. Biz izin verildiği sürece bu işi yaparız. Bu güzergahta şimdiye 
kadar bir çatışma yaşanmamıştır. Şimdiye kadar biz yakalandığı-
mızda katırlarımızı vurur, semerlerimizi ve getirdiğimizi eşyaları 
yakarlardı. Bu kez bizi vurdular.

İlk grup sınırdan geçemeyince bize haber verdi. Biz de olduğumuz 
yerde kaldık. Bu arada ilk grup geçişe bir süre sonra izin verilir ya 
da geçecek başka bir yer bulabiliriz düşüncesi ile beklerken 2 ayrı 
grup halinde bombalandık. Ayrı ayrı bombalandık.”

Olaydan sonra hiçbir güvenlik gücünün ya da ambulansın gelmedi-
ğini ve yaralı olan birkaç kişinin kan kaybından öldüğünü gördüm.”

3-Bir Başka Köylü Olay Tanığı Değil Olay Yerine İlk Gidenlerden 
(İsminin yazılmasını istemeyen)

Olaydan 2 gece önce Uludere yol ayrımında çatışma yaşanmıştı. 
Askerler sınır ticaretinden getirdiğimiz malları alıp ilçede ilgili yer-
lere satan arkadaşlarımıza “bu gece son, artık bu işi yapamayacak-
sınız” demiş.

4-Olayda yaşam hakkı ihlal edilen Ferhat ENCÜ’nün babsı:

Son 1 aydır, bu işi yaparken askeriye bize hiçbir problem çıkarma-
mıştı.

5-Bir başka köylü (İsminin yazılmasını istemeyen)

Şırnak’ta gece 3 gibi sağlıkçılar olay yerine ambulansla gelmeye 
çalışmışlar. Askerler ambulansla olay yerine gidemezsiniz deyip en-
gellemişler. Sağlık ekiplerinin karşılaştığı köylüler olay yerine git-
medikleri için kendilerine tepki gösterince sağlık ekipleri karakola 
gidip olay yerine gitmek istediklerini söylemişler. Ancak karakolca, 
gidilmek isteniyorsa sadece patika yolun kullanılabileceği, yolun 
emniyetli olmadığı söylenmiş. Bu hususu bana Şırnak’ta görev ya-
pan sağlık çalışanı bir arkadaşım söyledi.

6-Bir başka köylü (İsminin yazılmasını istemeyen)

Ben de zamanında kaçakçılık yaptım. Bizim askerlerle aramızda 
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yazılı olmayan bir anlaşmamız vardı. Devlet, bakanlar Libya’da-
ki yaralıları özel ambulans uçaklarla gidip getirirken veya Mavi 
Marmara saldırısı nedeniyle İsrail’e götürülen yaralıları uçaklarla 
Türkiye’ye taşırken Şırnak’taki helikopterler kullanılarak kendi 
vurduğu yaralıları kurtarılabilirdi. Bazı yaralılar soğuktan donarak 
öldüler.

7- Olayda yaşam hakkı ihlal edilen Özcan UYSAL’ın kardeşi Şükrü 
UYSAL:

“Ben Ortasu köyünde yaşarım. Ben olay gün köydeydim. Bizim 
köyde birçok insan geçimini sınır ticaretinden sağlamaktadır. Sı-
nır ticareti uzun yıllardır devam etmektedir. Uzun zamandan beri 
yapıldığından köyümüzdeki karakolun bilgisi dahilinde yapılırdı. 
28.12.2011 tarihinde gündüz saat 2’de benim kardeşimin de içinde 
bulunduğu grup köyden çıkıp Irak sınırına doğru yol aldılar. Akşam 
saat 9 gibi geri dönerken sınırda askerlerin ileride yolu kestiklerini 
görünce iki gruba ayrılmışlar öndeki gurup sınırda bekleyip asker-
leri gözetlemiş ve gerideki gruba askerlerin pusuda olduklarını bil-
dirirken saldırıya uğramışlar onların gerisinde kalan gurup kayalık 
bir alana sığınmışlar. Birinci grubun öldürüldüğü yer düz bir yerdir 
ve hala yerde kar vardır. Askerler tarafından atılan aydınlatma fişe-
ği ortalığı gündüz gibi aydınlatır. Bu aydınlatma sayesinde askerler 
herkesi rahatlıkla seçebilirdi. Kullanılan güzergâh sürekli kullanı-
lan bir güzergahtır. Yolu vardır. Yol üzerinde maden ocakları vardır. 
Olayda 35 köylü yaşamını yitirdi ve 3 kişi de yaralandı.”

8- Ortasu Köyü Muhtarı ile taziye evinde yaptığımız görüşmede 
Muhtar:

“İngiliz sınırı çizdiğinden beri biz bu güzergahta sınır ticareti yani 
bu işi yapıyoruz. Asker ve devlet görevlileri bu işi yani kaçakçılık 
yaptığımızı biliyorlar. Ben bu olayın Bülent Arınç’ın Kürtlerin hak-
larını vereceğiz demesinden sonra olması nedeniyle Ergenekon gibi 
Balyoz gibi bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ayrıca buradaki 
köyler BDP’ye oy vermiştir. Düşünüyorum niye bu olay oldu. Bir 
mantıklı izah bulamıyorum. Bölge PKKnın geçiş güzergahı değil, 
çünkü Irak tarafı düzlüktür, oradan Türkiye sınırına sızma yapılması 
mümkün değil, kim gelirse Türk askeri tarafında fark edilir. Zaten 
bu güzergahta şimdiye kadar hiçbir çatışma yaşanmadı. Genellikle 
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operasyon yapılacağında muhtar ve korucubaşı uyarılır kaçakçıların 
bölgeye gitmemesi, giden varsa da gelmemesi gerektiği belirtilir. 
Bizim burası özellikle Gülyazı Köyü nüfusu çok olmasına rağmen 
Belediye yapılmıyor. Sınır kapısının açılmasını istiyoruz. Resmi 
başvurularımız oldu. Ama nafile.”

9- Ortasu köyünde taziye evinde konuşan bir başka köylü:

“Heronlar her şeyi tespit ediyor. Bizim çocuklarımızın üzerinde si-
lah yoktu. Heronlar bunu tespit etmiş olması lazım. Buna rağmen 
neden çocukları bombaladılar.”

10- Ortasu Köyünde taziye evinde konuşan Hacı Encü’nün ifade-
leri:

“Akşam 19.00 gibi sınıra vardık. Sınırın 2,5 3 Km öte tarafında ma-
zot ve şeker yükleyip, sınıra geldik. Sınıra 200-300 metre kala öncü 
ekipte olan Servet Encü bize geri gidin, asker sınırı kapatmış dedi. 
Biz de geri gittik. Daha sonra sınırda aydınlatma yapıldı. Top sesi 
duyduk. Sonra da savaş uçağı bombaladı. Bombalamaya ara veril-
di. Yarım saat sonra bizim bulunduğumuz yer bombalandı. İlk grup 
tamamen yanmıştı. Bizim grubun bulunduğu yer siyahlaşmamıştı.”

11- Ortasu Köyünde taziye evinde konuşan bir başka köylü:

“Olaydan sonra haber verilmesine rağmen kimse yardıma gelme-
di. Çağrılarımıza cevap vermediler. Cenazeleri kendimiz getirdik. 
Zamanında müdahale edilseydi, yaralı çocuklarımız kurtulabilirdi.”

ULUDERE ve ŞIRNAK İLİNDE YAPILAN RESMİ GÖRÜŞME-
LER:

1- Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı: 30.12.2011 tarihinde MAZ-
LUMDER Genel Merkezi tarafından faks gönderilmiş ve teflonla 
02.01.2012 tarihinde verilen cevapta“İki günlük yoğun programı 
olduğu ve müsait olmadığı ve bu nedenle heyetle görüşemeyeceği” 
bildirilmiştir.

2- Uludere Kaymakamı Naif Yavuz: 30.12.2011 tarihinde MAZ-
LUMDER Genel Merkezi tarafından Uludere Kaymakamlığına 
faks gönderilmiş ve daha sonra yapılan tüm telefon görüşmeleri ve 
son olarak 02.01.2012 tarihinde yapılan telefon görüşmesine “kay-
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makam saldırıya uğradı ve otelde dinleniyor, müsait değil” şeklinde 
Genel Merkez’e olumsuz cevap vermişlerdir.

3-Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı: 30.12.2011 tarihinde MAZ-
LUMDER Genel Merkezi tarafından Şırnak Uludere İlçe Jandarma 
Komutanlığına faks gönderilmiş ve son olarak 02.01.2012 tarihinde 
yapılan telefon görüşmesinde “görüşme yapamayacakları” şeklinde 
Genel Merkez’e olumsuz cevap vermişlerdir.

4-Şırnak Valiliği: Heyet üyeleri, diğer resmi makamlarla olduğu gibi 
Şırnak Valiliğine de yazılı olarak müracaatta bulunmuş; 30.12.2011 
tarihinde MAZLUMDER Genel Merkezi tarafından faks gönderil-
miş ve randevu talep etmiştir. Şırnak Valiliği ile MAZLUMDER 
Genel Merkezi arasında yapılan telefon görüşmesinde yetkili bir 
muhatap bulunamamıştır.

OLAYA İLİŞKİN İDDİALAR:

• Olaya ilişkin birçok iddia ileri sürülmektedir. Bunlar arasın-
da en çok göze çarpanlar: resmi makamlar başta Genel Kurmay 
Başkanlığı’nın 29.12.2011 tarihli ve saat 11: 45 ve BA - 33 / 11 
sayılı ilk resmi açıklaması,

“1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi harekatı, TBMM tarafın-
dan 17 Ekim 2007 tarihinde kendisine verilen ve birer yıllık süreler-
le yenilenen yetki gereği sürdürülmektedir.

2. Terör örgütü elebaşlılarının son dönemde verdikleri kayıplar için 
gruplara misilleme talimatı verdikleri ve bu doğrultuda özellikle sı-
nır ötesinde Sinat-Haftanin’e takviye maksadıyla çok sayıda terörist 
gönderildiği bilgisi alınmıştır.

3. Çeşitli kaynaklardan alınan istihbarat ve yapılan teknik analiz-
ler sonucunda, içlerinde örgüt elebaşlılarının da bulunduğu terörist 
grupların bölgede bir araya geldikleri ve sınır hattındaki karakol ve 
üs bölgelerimize yönelik saldırı hazırlığı içinde oldukları anlaşılmış 
ve ilgili birlikler ikaz edilmiştir.

4. Geçmişte bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldı-
rılarda, teröristlerin, kullandığı ağır silah, cephane ve patlayıcıları 
yük hayvanları ile Irak’tan getirerek sınırdan içeri soktukları, teslim 
olan terörist ifadelerinden bilinmektedir.
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5. Bölücü terör örgütü mensuplarının, Irak Kuzeyinden gelerek 
hududumuza yakın karakol ve üs bölgelerimize eylem yapacağına 
dair istihbaratın artması üzerine, keşif ve gözetleme gayretleri sı-
nır boylarında artırılmıştır. Bu kapsamda, 28 Aralık 2011 günü saat 
18.39’da, Irak sınırları içinde hududumuza doğru bir grubun hareket 
halinde olduğu İnsansız Hava Aracı görüntüleri ile tespit edilmiştir.

6. Grubun tespit edildiği bölgenin teröristler tarafından sıkça kulla-
nılan bir yer olması ve geceleyin hududumuza doğru bir hareketin 
tespit edilmesi üzerine hava kuvvetleri uçakları ile ateş altına alın-
ması gerektiği değerlendirilmiş ve saat 21.37-22.24 arasında hedef 
ateş altına alınmıştır.

7. Olayın meydana geldiği yer, bölücü terör örgütünün ana kampla-
rının konuşlu olduğu, sivil yerleşim bulunmayan, Irak kuzeyindeki 
Sinat-Haftanin bölgesidir.

8. Olay hakkında idari ve adli inceleme ve işlemler devam etmek-
tedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denilmektedir.

•  Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan yardımcısı Hüseyin 
ÇELİK’in ilk açıklamaları,

“Bugünkü MYK toplantısına üzücü bir olay damgasını vurdu. 
Şırnak’da gerçekleşen olay son derece üzücüdür. Sinat Haftanin 
bölgesinde hava kuvvetleri tarafından bir saldırı düzenlenmiştir. 
Sonuçta 35 vatandaş hayatını kaybetmiştir. Ben hayatını kaybe-
den vatandaşlara Allah’tan rahmet diliyorum ailelerine baş sağlığı 
diliyorum. İlk etapta terörist oldukları zannı ile saldırı yapılmıştır. 
Ancak mahalli idarelerden ve ilk giden devlet görevlilerinden bu şa-
hısların büyük çapta sigara kaçakçıları oldukları kimlikleri açıklan-
madan tespit edilmiştir. Haklarındaki bilgilere araştırmalar sonucu 
ulaşılacaktır.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yapılan bir 
hata varsa bu tespit edilecektir. İlk bilgilere göre terörist değil ka-
çakçı oldukları yönünde.. Yüzde yüz kaçakçı olduklarına ilişkin bir 
durum olsa dahi bu insanlar böyle bir sonu hak etmiyor. Burada bir 
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kasıt sözkonusu değildir. 33 Kurşun benzetmesini yapanlar büyük 
bir yanlış içerisindedir. İlk bilgiler doğruysa bu bir operasyon kaza-
sıdır. Bir hata varsa asla örtbas edilmeyecektir.

Genelkurmay’ın 8 maddelik açıklamasını çok dikkatlice okudum. 
Hatırlayın Hantepe saldırısında mühimmatlar katırlarla taşındı. O 
zaman da niçin tedbir alınmadı diye eleştiriler olmuştu. Benim söz-
lerim ve TSK’nın açıklaması arasında bir tezatlık yok.. Hava hare-
katı terörist zannıyla yapıldı.

İstihbarat eksikliği, Operasyon Kazası...

Türkiye’de bir terör olayı olmasaydı bugün bu acı olay yaşanmaya-
caktı. Terörist unsurlara karşı şahin vatandaşa karşı da güvercin ola-
cağız demiştik. Kaçakçılık yapanlara karşı böyle bir faaliyet olmaz. 
Temenni ederiz ki böyle talihsiz bir olayla bir daha karşı karşıya 
kalmayız.. Burada asla bilerek bir durum yaşanamaz; olsa olsa bu 
bir istihbarat eksikliğinden kaynaklanan operasyon kazasıdır.

35 vatandaşımızın akrabalarının canı yanmıştır. Özellikle tahrike 
gerek yok. Bu kimseye bir kar sağlamaz. Birilerinin sokak eylemleri 
olabilir ama BDP’nin yas ilan etmesi normal bir şey ama eğer insan-
ları sokaklara dökmeye teşvik ederseniz daha fazla canın yanmasını 
teşvik etmemelisiniz.

Doğu ve Güneydoğu’da yaşanan kepenk kapatmalar esnafımıza il-
lallah dedirtmiştir. İnsanlar zor durumda zaten.

Soru-cevaplar

- İdari soruşturma açıldı. Gereken yapılacak. Kendimizi hakim ye-
rine koyamayız.

- Genelkurmay açıklamasıyla benim açıklamam arasında bir tezat 
yok. Genelkurmay terörist zannıyla yapılan bir açıklama yapmıştır. 
Hantepe baskınını hatırlayın, bu terörist mühimmat katırlarla taşındı 
da neden önlem alınmadı denmişti. Onlar daha çok terör örgütü-
nün kullandığı güzergahta bu operasyonun yaptıklarını söylüyorlar. 
Ama açıklama sonrasında bu insanların kimlikleri belli oldu.

- Bu insanların detaylı kimlikleri, neden orada bulundukları detaylı 
araştırma sonrasında ortaya çıkacaktır. Maalesef bu kazanın olması 
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terörle mücadele etmeyeceğiz anlamına gelmez. Bu fitne bitinceye 
kadar mücadele devam edecektir.

- TSK teröristlere karşı şahin, vatandaşlara karşı güvercin olmalı. 
Kaçakçılık yapan insanlara karşı yapılacak hukuksal yaptırımlar ka-
nunlarımızda yazılıdır.

- Bir tarafta mağaradan canlı olarak teröristi teslim alan asker ka-
çakçılık yapan insanların ölmesini istemezler. İlk bilgilerimize göre 
zaten asla kasıt olamaz. Bu zaaf mıdır, yanlışlık mıdır araştırmadan 
sonra ortaya çıkacak.

- Sabah ilk saatlerden itibaren Başbakanımız gerek Genelkurmay’dan 
gerek İçişleri Bakanı’ndan; herkesten bilgiler almıştır.”

• Medyanın ilk beyanları;

Sonuç olarak iddialar;

•  PKK’li oldukları

•  Yanlış istihbarat

•  PKK kuryesi oldukları

•  Kaçakçı oldukları

HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER:

A) OLAY YERİNE İLİŞKİN TESPİTLER

Heyetten bir grup, 30.12.2011 tarihinde olay yerine gitmek için Or-
tasu köyünden Saat 07.00’de kendi aracı ile hareket etti belli bir 
mesafeden sonra yola traktör ile devam edildi. Olay yeri yaklaşık 
olarak Ortasu köyüne 4-5 km uzaklıkta bir mesafedeydi. Saat10.30 
civarında olayın gerçekleştiği ve köylülerin “Yıldıztepe” veya “Yıl-
dız yaylası” olarak adlandırdığı yere ulaşıldı. Heyet ile beraber bir 
grup gazeteci ve köylü de olay yerine geldi. Heyet katliamın yapıl-
dığı yerde aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur.

1- Olay yerinin Ortasu köyüne yaklaşık olarak 4-5 km mesafede 
olduğu,

2- Ortasu köyünden olay yerine yakın bir yere kadar kullanılabilir 
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bir yol olduğu, yaklaşık 1,5 Km’lik bir patika yoldan olayın gerçek-
leştiği yere ulaşıldığı,

3- Yol üzerinde ekili tarım alanları ve kömür ocakları bulunduğu,

4- Yol üzerinde boşaltılmış bir binanın bulunduğu ve çok eski olan 
bu binanın daha önce boşaltılan karakol olduğu heyete eşlik eden 
köylüler tarafından belirtildiği,

5- Olay yerine yaklaşık 300 metre mesafe de ve bombanın düştüğü 
tepenin karşı tepesinde sadece kafası bulunan bir katırın bulunduğu,

6- Olayın meydana geldiği yerin Irak –Türkiye sınırının 0 noktası 
olduğu, sınır taşının mevcut olduğu, patlamadan arta kalan kalıntı-
ların etrafa yayılmış olduğu bir kısmının Türkiye tarafında kaldığı, 
bir kısmının Irak tarafında kaldığı,

7- Olay yerinde sınır taşının Güneybatı istikametinde Irak sınırları 
içerisinde sınır taşının 50 metre uzağında, yarım metre derinliğin-
de, 5 metre çapında olduğu anlaşılan bir çukurun mevcut olduğu 
ve muhtemelen uçaktan atılan bombanın açmış olduğu bir çukur 
olduğu,

8- Sınır taşının güneyinde vadiye doğru 500 metre aşağısında yine 
benzer nitelikte bir çukurun bulunduğu

9- Sınır taşının hemen yanında bomba parçalarının görüldüğü, Sınır 
taşında herhangi bir darbenin olmadığı, mazot bidonlarının etrafa 
yayıldığı ancak parçalanmadığı, olay yerinde canlı organizma ola-
rak nitelendirebilecek insan, hayvan ve bitki örtüsünün zarar gördü-
ğü ancak isabet eden yer dışında taş, bidon ve benzeri maddelerin 
etkilenmediği,

10- Çukurun açıldığı yerin etrafında yaklaşık 5 dönümlük alanda 
sınırın kuzey ve güney yamaçlarından kararmanın olduğu, karın eri-
diği, ağaçların yandığı,

11- Sınır taşının hemen yanında zeytin ve ekmeğin olduğu bir poşe-
tin olduğu ve poşette herhangi bir tahribat olmadığı,

12- Olay yerinde hala parçalanmış yumuşak dokuların ve kemik 
parçalarının olduğu, bazılarının katırlara ait olduğunun anlaşılır ol-
duğu ancak bir kısmının da neye veya kime ait olduğunun anlaşıla-
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maz nitelikte olduğu,

13- Tepenin üstünün engebeli ve dağlık olmadığı düzlük bir alan 
olduğu,

14- Kuzeyinde hakim bir tepe de askerlerin gözetleme kuleleri oldu-
ğu ve olayın olduğu yeri net olarak görebildiği,

15- Olay yerinde yaşamını yitiren insanlara ait elbiselerin olduğu 
ve bir tanesinin cebinden çalışır halde bir cep telefonun bulunduğu,

16- Olay yerinde GSM şebekelerinin olduğu ve telefon ile görüşme 
yapılabildiği,

17- Olay yerinde heyetin gittiği saat itibarı ile savcılık veya kol-
luğun olay yerine gitmediği, herhangi bir delil toplama işlemimin 
yapılmadığı, olay yerinin koruma altına alınmadığı tarafımızdan 
tespit edilmiştir.

B) OLAYA İLİŞKİN TESPİTLER:

• Saldırı sonucu 35 insanın yaşam hakkı ihlal edilmiştir. Heyetin 
yaptığı görüşmeler ve otopsi kayıtları ile yaşam hakkı ihlal edilenle-
rin listesi aşağıdadır; (otopsi raporları sonucunda tespit edilen kim-
lik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.)

1 Özcan UYSAL  30/12/1993 Şırnak/Uludere doğumlu.

2 Seyithan ENÇÜ 30/12/1993 Şırnak/Uludere doğumlu.

3 Cemal ENCÜ  1994 Şırnak/Uludere doğumlu.

4 Vedat ENCÜ  1994 Şırnak/Uludere doğumlu.

5 Selim ENCÜ  1973 Şırnak/Uludere doğumlu.

6 Selahattin ENCÜ 1995 Şırnak/Uludere doğumlu.

7 Nadir ALMA   1986 Şırnak/Uludere doğumlu.

8 Celal ENCÜ  1986 Şırnak/Uludere doğumlu.

9 Bilal ENCÜ  1996 Şırnak/Uludere doğumlu.

10 Şirvan ENCÜ  1992 Şırnak/Uludere doğumlu.



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU
24-25 KASIM 2012

280

11 Nevzat ENCÜ  1992 Şırnak/Uludere doğumlu.

12 Salih ENCÜ  1993 Şırnak/Uludere doğumlu.

13 Osman KAPLAN 1980 Şırnak/Uludere doğumlu.

14 Mahsun ENCÜ 1994 Şırnak/Uludere doğumlu.

15 Muhammed ENCÜ 1998 Şırnak/Uludere doğumlu.

16 Hüsnü ENCÜ  1981 Şırnak/Uludere doğumlu.

17 Savaş ENCÜ  1997 Şırnak/Uludere doğumlu.

18 Erkan ENCÜ  1998 Şırnak/Uludere doğumlu.

19 Cihan ENCÜ  1992 Şırnak/Uludere doğumlu.

20 Fadıl ENCÜ  1991 Şırnak/Uludere doğumlu.

21 Şerafettin ENCÜ 1994 Şırnak/Uludere doğumlu.

22 Hamza ENCÜ  1990 Şırnak/Uludere doğumlu.

23 Aslan ENCÜ  1994 Şırnak/Uludere doğumlu.

24 M.Ali TOSUN 1987 Şırnak/Uludere doğumlu.

25 Selam ENCÜ  1989-Şırnak/Uludere doğumlu

26 Orhan ENCÜ  1992 Şırnak/Uludere doğumlu.

27 Salih ÜREK  1995 Şırnak/Uludere doğumlu.

28 Yüksel ÜREK  1995 Şırnak/Uludere doğumlu.

29 Adem ANT  1992 Şırnak/Uludere doğumlu.

30 Hüseyin ENCÜ 1991 Şırnak/Uludere doğumlu.

31 Bedran ENCÜ  1996 Şırnak/Uludere doğumlu.

32 Serhat ENCÜ  1995 Şırnak/Uludere doğumlu.

33 Şivan ENCÜ  1998 – Şırnak/Uludere doğumlu

34 Zeydan ENCÜ 1989-Şırnak/Uludere doğumlu.

•   Olayda tamamı sivil olup, otopsi tespit tutanağına göre yaşamını 
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yitiren kişilerden 17 kişinin çocuk, 14 kişinin büyük ve diğer 4 kişi-
nin ise otopsi tutanaklarında yaşlarının belirtilmediği,

•  Yaş itibari ile büyük olarak tespit edilen kişilerin yaş aralığının 
genel olarak 19-25 yaş aralığında olduğu,

•  Olay esnasında gruba DUR ihtarı yapılmadığı ve uyarılmadıkları, 
yaşamını yitiren insanlardan hiçbir surette güvenlik güçlerine ateş 
açılmadığı, askerlerin de bireysel olarak ateş etmedikleri, olayda 
uçakların bombardıman yaptıkları ve ölümlerin bu nedenle olduğu,

•  Sivillerin olay yerinde bulunan güvenlik güçlerince tanınan ve bi-
linen insanlar oldukları, güvenlik güçlerinin sınır ticareti nedeniyle 
yapılan bu gidiş ve gelişlerden haberdar oldukları,

•  Tarafımızdan yapılan tespitler ile görgü tanıklarının ve köylülerin 
anlatımından sınır ticareti için aynı güzergahın sürekli kullanıldığı 
ve güvenlik kuvvetleri dahil herkesçe bilindiği, kullanılan yolun bü-
yük kısmının patika yol olmadığı, yolun üstünde maden ocaklarının 
bulunduğu,

•  Resmi açıklamaların aksine olay yerinin Sinat- Haftanin olarak 
adlandırılan bölgeye uzak olduğu, saldırıya uğrayan grubun da Irak-
Türkiye sınırının üstünde olduğu,

•  Olaydan sonra hiçbir resmi kurumun yaralıları ve cenazeleri al-
mak için girişimde bulunmadıkları ve köylünün kendi imkanlarıyla 
olay yerine geç intikalden dolayı kimi yaralıların kan kaybı veya 
donarak öldükleri, olaydan sonra köylülerin cenazeleri almaya git-
meleri ile birlikte yol kesen askerlerin oradan ayrıldıkları, cenazele-
rin köylüler tarafından alınarak kendi imkanları ile Gülyazı köyüne 
getirildikleri,

• Hastane koşullarının otopsi işlemine elverişli olmadığı, cenaze-
lerin gelişigüzel odalara bırakıldığı, cenazelerin akrabaları tarafın-
dan battaniyelere sarıldıkları, hastane personelinin yetersiz sayıda 
olduğu hatta gördüğümüz kadarıyla neredeyse yok denecek sayıda 
olduğu ve cenazelerin aileler tarafından otopsiye ve cenaze araçla-
rına taşındığı,

• Cenazelerden otopsi sonucunda elde edilecek delillerin mevcut 
koşullar nedeniyle usulüne uygun şekilde alınamayacağı, bu neden-
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le delillerin karartılma ihtimalinin yüksek olduğu,

• Hastanede heyetimiz tarafından görülen cesetlerin bir kısmının 
yanmış, iç organlarının dışarıda olduğu, çoğunun kafatasının par-
çalandığı, vücut bütünlüklerinin parçalanmak suretiyle bozulduğu,

•  Olayda tahrip gücü çok yüksek, yakıcı nitelikte mühimmatın kul-
lanıldığı,

• Katliamı yapan şüpheliler olarak herhangi bir gözaltı ve tutuklama 
olmadığı,

• Olayın meydana geldiği yerin Türkiye-Irak sınırının sıfır noktası 
olduğu,

• Olayda hayatını kaybedenlerin sınır ticareti (mazot, sigara ve gıda 
maddeleri) ile uğraştıkları, bunun uzun yıllardan beridir karakolun 
bilgisi dahilinde yapıldığı, özellikle son bir ayda karakol tarafından 
kolaylık sağlandığı ve müsamaha tanındığı,

AYDINLATILMASI GEREKEN NOKTALAR:

1.  Olay sonrası Karakol ve gözetleme kuleleri yakın olduğu ve ha-
ber verilmesine rağmen ve yakın bir mesafede olmasına rağmen ve 
özellikle korucuların ve diğer kişilerin olaydan hemen sonra askeri 
birimlere haber verdiği kesin olduğu dikkate alındığında neden olay 
yerine hiçbir görevli, yetkili gitmemiştir.

2.  Olay sonrasında Şırnak ve diğer yerlerden gelen ambulanslar ile 
sağlık görevlilerine neden izin verilmemiştir.

3. Ağır yaralı bazı kişilerin tıbbi müdahalesizlikten ve soğuktan öl-
dükleri iddiası karşısında ilgililerin olay yerine gitmeyişinin ve bu 
ölümlerin sebebi tek tek ve ayrıntılı olarak ortaya çıkarılmalıdır.

4. Köylülerin uzun yıllardır bu işi yaptığı dikkate alındığında geç-
mişte yaşanmış benzer olaylar olup olmadığı yönünde özel bir araş-
tırma yapılmalıdır. Bu olayların meydana gelmesinde köyün bağlı 
olduğu karakolun bir kastı veya ihmali olup olmadığı araştırılma-
lıdır.

5. Köyde bulunan korucular ve muhtara daha önce operasyon ya-
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pılacağında “kaçağa gitmeme” hususunun bildirildiği, bu olayda 
askerlerin gündüzün kaçağa gidenleri gördüğü halde bu hususun 
bildirilmediği yönündeki iddialar araştırılıp aydınlatılmalıdır.

6. Kaçakçı toptancı ve dağıtıcılarına mal veren kaçakçıların kulağı-
na giden “bu son kaçak olacak” yönündeki iddialar ve bilgilerden 
amaçlananın ne olduğu, bu bombalamanın yapılacağının önceden 
bilinip bilinmediği hususu araştırılmalıdır.

7. İnsansız hava araçlarının (Heron) çektiği görüntülerden yükün 
şekli nedeni ile yükün mahiyeti hakkında bilgi verebildikleri ve si-
lah olup olmadığını tespit ettikleri iddiası nedeni ile bu olayda He-
ron görüntülerinin bu grubun yükü ve silah durumu hakkında bilgi 
verip vermediği ve bu grubun sivil olduğu yönünde bir rapor verip 
vermediği araştırılıp aydınlatılmalıdır.

8. Olayda kullanılan mühimmat ve patlayıcıların miktar, hedef ve 
amacının ne olduğu ve ne kadar süre bombaladığı, iddia edildiği 
gibi öncesinde bir aydınlatma fişeği ve karadan top atışının yapılıp 
yapılmadığı hususlarının, uçaklar tarafından kullanılan bombaların 
niteliğinin tespit edilmesi gerekir.

9. Olay sonrası, saldırıyı düzenleyen uçaklarla hava komuta mer-
kezi arasındaki telsiz görüşmeleri, köy korucuları, köy muhtarı ile 
karakol arasında veya 3. kişiler arasında yapılan telefon ve telsiz 
görüşmelerinin kayıtları/görüşme nokta ve mesafelerinin aydınlatıl-
ması gerekmektedir.

10. Olay sonrası köyden giden grupların yolda askerlerle karşılaştı-
ğı ve köylüler gittikten sonra yoldan ayrıldıkları/çekildikleri yönün-
deki bilgiler araştırılmalıdır.

11. Genel Kurmay’ın basın açıklamasına göre İHA’lara ilk görüntü 
18:39 ‘da rastlanılmış, bombardıman 21:37 ‘de yapılmıştır. Aradan 
geçen 3 saat zarfında yerel unsurlardan herhangi bir istihbarı bilgi-
ler teyit ettirilmiş/ek bilgi alınmış mıdır? Alınmamış ise neden ge-
rek duyulmamıştır.

12. Resmi makamların “örgüt üyesi zannedilip vuruldular” şeklin-
deki açıklamaları dikkate alındığında “Velev ki sözü edilen grup 
“örgüt üyelerinden müteşekkil bir grup” olsa herhangi bir uyarı ya-
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pılmadan bu şekilde savaş uçakları ile tahrip gücü yüksek bombalar 
ile yargısız bir şekilde infaz edilmelerini meşru ve haklı bir gerekçe 
olabilir mi?

13.Bazı cenazelerin yanmış ve kömürleşmiş olması karşısında bom-
bardımanda kullanılan silahlar arasında kimyasal bileşik kullanıl-
mış mıdır?

14. Şimdiye kadar olayın meydana geldiği bölgede hava veya kara 
operasyonu yapılmış mıdır? Yapılmış ise hangi tarihlerde yapıldığı 
ve sonucu ne olduğunun açıklanması gerekmektedir.

15. Katliamın yaşandığı gecenin sabahında köylüler kendi imkânları 
ile cenazeleri çıkardıkları esnada havada dolaşan helikopterin uçuş 
amcanın ne olduğu ve hangi gerekçeler ile yardım için inmediği ay-
dınlatılmalıdır.

16. Yerel askeri ve sivil yetkililerin yaşamını yitirenlerin ailelerini 
arayarak cenazeleri ayrı ayrı gömmeleri konusunda telkinde bulu-
nup bulunmadığının aydınlatılması gerekir.

17. Yerel yetkililer ile Hükümet yetkilileri olayı bilmelerine rağmen 
ilk gün niçin kamuoyuna aydınlatıcı açıklamalar yapmamışlardır.

KANAAT ve ÖNERİLER:

1- Heyetimiz bu olaya ilişkin olarak yapılanın bir yargısız infaz 
olduğu, öldürülenlerin sayısı itibariyle “toplu bir katliam” niteliği 
taşıdığı,

2- Bu olayın yıllardır hesabı sorulamayan ve “Terörle mücadele” 
adı altında yapılan yargısız infaz ve katliamların bir devamı olduğu,

3- Bu amaçla ulusal ve uluslararası sivil ve demokratik kitle örgütle-
rinin incelemede bulunmak üzere duyarlılık göstermeleri gerektiği,

4- Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’nun 
toplumda infial uyandıran ve karanlık noktaları olan bu katliamı bir 
an önce gündemine alıp gerekli incelemeyi yapması gerektiği,

5- BM ve Avrupa Konseyi insan hakları birimlerinin olayı incele-
mesi gerektiği,
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6- Katliam sorumlu ve faillerinin yargı önüne çıkarılması için tüm 
kurumlar üstüne düşen görevleri hakkıyla yapması, etkili bir soruş-
turma yapılabilmesi için olayda sorumluluğu bulunan askeri ve sivil 
tüm yetkililerinin (bombalama emri verenler dahil) soruşturma so-
nuçlanıncaya kadar görevlerinden açığa alınması, Savcılık ve idari 
birimlerin sorumlular hakkında ivedi olarak etkin bir soruşturma 
yapması, sorumlular hakkında açılacak kamu davasının adaleti sağ-
lanması ve kamu vicdanını rahatlatması gerektiği

7- Devlet’in yapılanın bir katliam olduğunu kabul etmesi ve özür 
dilemesi, Hükümet’in olayın siyasi sorumluluğunu üstlenmesi, İç 
İşleri Bakanı’nın istifa etmesi, Genel Kurmay Başkanı ve sorumlu 
kuvvet komutanı veya komutanlarının görevden alınması gerektiği,

8- Devlet’in öldürülenlerin ailelerine tatmin edici, acı ve elemlerini 
hafifletici maddi ve manevi tazminat vermesi ve bunu minnet olarak 
yapmaması gerektiği,

9- Medya ve diğer her türlü yayın organı peşin hükümlü ve “suçlu” 
yaklaşımı ile kişileri “yargısız infaza” layık görme eğiliminden vaz-
geçmesi ve etik ilkeleri esas alması gerektiği,

10- Sanayi, hayvancılık ve tarım imkânlarının olmadığı olay böl-
gesinde tek geçim kaynağının sınır ticareti olduğu, sınır kapısının 
olmaması, mevzuatın elverişli olmaması nedeni ile yapılan bu işe 
“kaçakçılık” adının verildiği görülerek bir an önce sorunu çözecek 
yasal düzenlemeler yapılması gerektiği, nüfusu kalabalık olan yöre-
nin idari yapısının Beldeye çıkarılması,

11- Kürt Sorunun çözümünde şiddete dayalı politikaların bu tür ka-
ranlık eylemlerin zeminini oluşturduğu, bu nedenle Hükümetin po-
litikasını değiştirerek demokratik ve barışçıl çözüm geliştirmesinin 
bu olayla birlikte bir kez daha elzem olduğunun ortaya çıktığı,

Kanaatine varılmıştır.

İNSAN HAKLARI VE MAZLUMLAR İÇİN DAYANIŞMA 
DERNEĞİ (MAZLUMDER)

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ(İHD)
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KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU(KESK)

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ(TTB)

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ(ÇHD)

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI(TİHV)

TÜRKİYE BARIŞ MECLİSİ(TBM)

DİSK GENEL İŞ SENDİKASI (GENEL-İŞ) 

Ekler

1- Cenazelerin köylüler tarafından taşındığına dair fotoğraf

2- Olay Bölgesine gidilen yol ile ilgili fotoğraf

3- Cenazelerin hastanede rastgele yere bırakıldıklarına dair fotoğraf

4- Otopsinin hangi koşullarda yapılığını gösterir fotoğraf

5- 35 kişiye ait otopsi tutanakları (71 sayfa)

6- Olay yerinde bombalama sonrası kalıntıları ve sınır taşını gösterir 
fotoğraflar
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İHD VAN DEPREMİ RAPORU

20.02.2012

23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van depreminden hemen sonra 
İHD Genel Merkezi ve İHD Şubeleri/Temsilcilikleri ayni yardım 
kampanyası başlatmış, toplanan eşyalar Van da bulunan İHD Van 
Şubesinin de içinde olduğu sivil toplum örgütleri yardım merkezine 
ulaştırılmıştır.  İHD Van şube yöneticileri kendileri de depremzede 
olmalarına rağmen gerekli duyarlılığı göstermiş, yardım çalışmala-
rına aktif olarak katılmışlardır.

Van’da 9 Kasım 2011 günü meydana gelen 2. yıkıcı depremden son-
ra İHD Genel Merkezi tarafından Genel Başkan Öztürk Türkdoğan, 
Genel Sekreter yardımcıları R. Reşat Çetinbaş ve Emrah Öner’den 
bir heyet oluşturulmuş ve İHD heyeti 25-26-27 Kasım 2011 tarih-
lerinde Van’da incelemelerde bulunmuştur. Heyete Van da bulunan 
İHD MYK üyesi ve bölge temsilcisi Şevket Akdemir, İHD Van şube 
Başkanı Ömer Işık, İHD Van şube yönetim kurulu üyesi Sami Gö-
rendağ da katılmıştır. 

HEYETİN İZLENİMLERİ VE YAPTIĞI GÖRÜŞMELER

Deprem bölgesine, birinci depremin üzerinden 1 aydan fazla bir za-
man geçtikten sonra gitmemize rağmen ilk gözlemimiz şehrin tra-
fiğinin yok denecek kadar az olduğuydu. Bu durum büyük oranda 
kentin boşalmasına bağlı ise de ekonomik yaşamın durma nokta-
sında oluşunun da etkisi olduğu söylenebilir. Hemen her binanın 
etrafında birkaç çadırdan oluşan öbekçikler vardı. Şehri terke et-
meyenlerin büyük çoğunluğu evlerinin yakınlarında kurdukları bu 
çadırlarda kalıyorlardı. İlk olarak KESK gönüllülerinin kurduğu 
ve yönettiği gönüllüler çadırını ziyaret ettik. Burada gönüllülerle 
yaptığımız görüşmelerde; “depremin ilk günlerinden itibaren gelen 
yardımların dağıtılmasında resmi yetkililerin yetersiz kaldığı ve or-
ganize olamadığı, gönüllü kuruluşların ve belediyenin yardım ça-
lışmalarına katılımının da engellendiği ve özellikle ülke dışından 
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gelen yardımlara valilik tarafından el konulduğu, Erciş ve köylere 
yapılan yardımların daha iyi ulaştırılmasına rağmen özellikle Van 
merkezindeki birçok mahalleye resmi yetkililerin hiç uğramadığı 
buralara yardımların sadece gönüllü kuruluşlar tarafından ulaştırıl-
dığı” ifade edildi. Valilik kriz masası tarafından yönlendirilen yar-
dım çalışmaları imamlar ve okul müdürleri aracılığıyla yapıldığı, 
bu nedenle yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında yeter-
siz kalındığı özellikle vurgulandı. Barınma sorununun çok büyük 
boyutlarda olduğu, gelen konteynerlerin birkaç köye kurulduğu ve 
büyük kısmının kışlalara verildiği onun dışında kalanların çadırlar-
da barındığı, kış şartlarında çadırların ısıtılmasının çok zor olduğu 
ve bu nedenle halkın büyük bir kısmının şehri terk ettiği belirtilerek 
bu durumun yetkililer tarafından desteklendiği ve adeta biz zorunlu 
göçe dönüştürüldüğü vurgulandı.

İkinci görüşmemiz TMMOB Van il başkanıyla oldu. Burada, “ana 
depremden sonra 5000’ in üzerinde artçı deprem olduğu, bu nedenle 
binaların çoğunun durumunun kötü olduğu TMMOB olarak hasar 
tespit komisyonunda yer almak için yaptıkları başvurunun önce ret 
edildiği ve kendilerine komisyonlara sivil topum örgütlerinin dahil 
edilmediğinin bildirildiği, ancak daha sonra yeniden baş vurduk-
ları ve bu ikinci baş vurunun valilik tarafından kabul edildiği, şu 
an TMMOB’ın 50 mimar ve mühendisle hasar tespit çalışmalarına 
katıldığı” bilgisi verildi.

Daha sonra ki görüşmemiz Van Belediye Başkanı Bekir Kaya,  o 
gün Van’da bulunan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve be-
lediye yetkilileriyle oldu. Bu görüşmede de “ilk günlerde belediye-
nin, afet koordinasyon merkezi çalışmalarına dahil edilmediği hatta 
belediye başkan yardımcısının içişleri bakanı tarafından; siz gidin 
alt yapı çalışmalarıyla ilgilenin bu bizim işimiz denilerek dışarı çı-
karıldığı, sonraki süreçte de Valiliğin belediye ile iş birliği yapmakta 
isteksiz davrandığı, Devletin yardımları ulaştırma da ayrımcı dav-
randığı, AKP’yi destekleyen bölgelere daha çok ve öncelikli yardım 
ulaştırdığı diğer bölgelerin ise göçe teşvik edildiği” bilgisi anlatıldı.

Ayrıca, şu an bir belediye başkan yardımcısının afet koordinasyon 
merkezinde görev yaptığı ancak fazla etkin olmasına izin verilme-
diği, ifade edildi. Halen Van ın altı bölgeye ayrıldığı ve her bölgenin 
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BDP’li bir kaç belediye tarafından tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı 
bir organizasyon planı oluşturulduğu, bu yönde çalışmaların baş-
ladığı ve 1. Bölgenin tamamlandığı diğer bölgelerinde birkaç gün 
içinde hazır olacağı bildirildi.

Sonraki görüşmemiz Van Valisi Münir Karaloğlu ile oldu. Yardım 
çalışmalarının organizasyonu konusunda bilgi aldık, ardından sivil 
toplum kuruluşları ve belediye yetkilileri ile işbirliği konusundaki 
eksikleri dile getirdik, buna cevaben Vali, “sivil toplum kuruluşla-
rıyla işbirliği konusunda bir sorun olmadığını, usulüne uygun olarak 
başvuran ve çalışmak isteyen gönüllü kuruluşları çalışmalara dahil 
ettiklerini, ancak belediye yetkilileriyle iş birliği konusundaki ye-
tersizlikle ilgili olarak, daha çok belediye başkanını eleştirel bir tu-
tum içine girerek, belediye başkanının afet koordinasyon kurulunun 
doğal üyesi olduğu için deprem sonrasındaki ilk toplantıya çağrıya 
gerek olmadan gelmesi gerektiğini ancak gelmediğini ve buna rağ-
men valiliği suçlar bir tavır içine girdiğini” belirtmiştir.

Polisin protestocu depremzedelere karşı kötü tutumunu ve aşırı 
müdahalesi konusundaki sorumuza ise, bu duruma çok üzüldüğünü 
ve bir daha olmaması için çevik kuvvetin elindeki gaz bombalarını 
toplattığını, belirti.

Barınma sorunuyla ilgili olarak ta, halen çadır alamamış kimsenin 
olmadığını, 22 bin konteynır sipariş edildiğini, ancak nakliye ve lo-
jistiğinin çok zor olması sebebiyle sürecin yavaş ilerlediği, zaman 
içinde sorunun hafifleyeceği, bilgisi verildi.

İkinci gün önce TTB ve SES üyeleri tarafından hizmet verilen sağ-
lık merkezini ziyaret ettik. Burada; ilaç ve malzeme açısından fazla 
bir sorun bulunmamasına rağmen sağlık merkezlerinin ve hizmet 
sunan personel sayısının son derece yetersiz olduğu anlatıldı. Bölge 
de hizmet veren tek hastanenin Bölge Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi olduğu ve buranında doğal olarak çok yetersiz kaldığı, aile he-
kimlerinin kendilerinin de depremzede olduğu buna rağmen çalıştı-
rılmaya devam ettirildiği ancak artçıların devam etmesi ve binaların 
hasarlı olması sebebiyle hizmet vermeye çekindikleri ve psikolojik 
durumlarının bozuk olduğu belirtildi. 

Daha sonra belediye ve valiliğe ait birkaç depoyu gezdik. Depolarda 
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yeterince yardım malzemesi olmasına rağmen ortak sorun, bunların 
tasnif edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gereken insan 
gücünün yetersizliğiydi. En önemli talepleri gönderilecek yardım 
malzemelerinin guruplarına göre paketlenerek gönderilmesiydi.

Ardından birkaç çadır kenti ziyaret ettik. Buralarda durum daha iyi 
görünmekle beraber kapasitesi çok sınırlıydı ve halkın büyük ço-
ğunluğu çadır kentlere rağbet etmiyordu.

Son ziyaretimiz Bostan içi belediye başkanlığına oldu. Başkan bize 
birinci depremde fazla hasar görmedikleri için yardım ulaşmadığını, 
halen de yardımların en az ulaştığı yerin beldeleri olduğunu, hala 
çadır alamamış insanlar bulunduğunu anlattı. Barınma sorunuyla 
ilgili olarak valilikle yaptığı görüşmede, kendilerine çadır değil de 
artık konteyner tahsis edileceğini belirtmesine rağmen henüz bir 
çalışma yapılmadığını belirtti. (İHD adına toplanan yardımların 
önemli bir kısmının burada dağıtıldığı belediye başkanı tarafından 
da ifade edildi)

Yaptığımız görüşmeler ve ziyaretlerin dışında Van’da çok büyük bir 
güvenlik sorununun da bulunduğunu gözlemledik. Halk eşyalarını 
hırsızlık ve yağmaya karşı korumak için evlerinin önünde ateşler 
yakarak silahla nöbet tutuyor ve geceleri şehrin her yanından sa-
baha kadar süren silah sesleri geliyordu. Bu silah sesleri herhangi 
bir çatışmadan kaynaklanan sesler değil, insanların nöbet sırasın-
da gelişigüzel ateşledikleri silahlardan kaynaklanıyordu. Normal 
zamanlarda şehrin her yanında devriye gezen güvenlik güçlerinin 
izine pek rastlanmadı. 

Ayrıca, Kızılay’a ve devlete ait yardım araçlarına pek rastlamadığı-
mız halde İHH’nın yardım araçlarının pek çok yerde bulunduğunu 
gördük. Halk içindeki yaygın bir söylenti Kızılay yardımlarının bu 
vakıf aracılığıyla yapıldığı şeklindeydi.

Vanlıların önemli bir kısmı AKP’nin özellikle barınma sorununu 
bilerek çözmediği ve bu yolla bir çeşit zorunlu göçe ittiğini düşün-
mekteydi. Bunun bir siyasi intikam aracı olarak kullanıldığına dair 
yaygın bir kanı mevcut.
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HEYETİN HAK İHLAL TESPİTLERİ  

1. Yaşam Hakkı İhlali;

a) Van’da 23 Ekim 2011 günü 7.2 ve 9 Kasım 2011 günü gerçekle-
şen 5.9 büyüklüğündeki iki deprem sonrası çok fazla binanın yıkıl-
ması veya ağır hasar görmesi sonucu 640 civarında insanın yaşamı-
nı yitirmesi ihmal nedeniyle gerçekleşmiş bir yaşam hakkı ihlalidir. 
Türkiye deki mevzuat uyarınca 1. Derece deprem bölgelerindeki 
binaların 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olarak yapılması 
gerekmektedir. Van depremi göstermiştir ki yaşam hakkı güvence 
altında değildir.

b) Deprem sonrası yabancı yardım kuruluşlarının yardım önerilerini 
ret eden hükümetin bu tutumu kurtarma çalışmalarında aksama ve 
gecikmeye neden olmuştur. Bu durumun can kayıplarının artmasına 
neden olduğu açıktır. Diğer yandan, deprem sonrası yapılan incele-
melerde ikinci depremde (Edremit depremi) yıkılan otellere “kul-
lanılabilir” raporu verilerek çalışmasına müsaade edilmesi, yaşam 
hakkı ihlaline çok açık bir örnek oluşturmaktadır.

2. Ayrımcılık yapılması; deprem sonrası Van, devletin ayrımcı 
yüzünün net olarak ortaya çıktığı bir yer olmuştur. Ayrımcılık üç 
ana noktada ortaya çıkmıştır. Birincisi, siyasi olarak; AKP’ye oy 
vermiş ve BDP’ye oy vermiş olan bölgeler ve kişiler arasında ay-
rımcılık göze çarpmıştır. AKP’ye oy veren kesimler (özellikle Erciş 
ve köyleri) yardımlardan daha iyi faydalanırken, BDP ye oy veren 
bölgeler (özellikle Van merkez)  tamamen ihmal edilmiş ve göçe 
teşvik edilmiştir. İkincisi, kamu kuruluşları arasında ayrımcılık ya-
pılmış, AKP’li Erciş belediyesi devlet imkânlarından sonuna kadar 
yararlanırken, BDP’li belediyeler dışlanmış ve kendi hallerine bı-
rakılmış, yardım organizasyonlarına dahi katılması engellenmiştir. 
Üçüncüsü, yardım kuruluşları arasında ayrım yapılmış bazı vakıf 
ve kuruluşlar (İHH ve Kimse Yok mu Derneği gibi) çok rahat ve 
hatta devlet olanaklarını kullanarak çalışırlarken, diğer bazı yardım 
kuruluşlarına türlü bürokratik ve fiili engeller çıkarılmıştır, örneğin 
Sarmaşık Derneğinin hesapları bloke edilmiştir.

3. Barınma Hakkı İhlali; bir milyondan fazla kişinin yaşadığı dep-
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rem bölgesine aşağı yukarı on beş bin çadır gönderilmesi ve bunun 
da ihtiyaç sahiplerine dağıtımında ağır, yetersiz ve hatta ayrımcı 
davranılması sonucu birçok aile uzun süre çadırsız kalmış ve kendi 
olanaklarıyla derme çatma barınaklar yapmak zorunda kalmışlar-
dır. Soğuk kış şartlarında ısınma konusunda zorluk çeken insanlar 
şehri terk etmek zorunda kalmışlar ve yetkililer barınma sorunu-
nun çözümünde adımlar atmak yerine göçü teşvik etmiş ve göç et-
mek isteyenlere bir miktar para yardımında bile bulunmuştur. Tüm 
bunlar Van’ da zorunlu göç yaşanmasına neden olmuştur. Ayrıca, 
deprem sonrası yardım etmek isteyen ülkelerin ve ülke dışı yardım 
kuruluşlarının yardım önerilerinin ret edilmesi barınma sorununun 
çözümünü oldukça güçleştirmiştir.

4. Sağlık Hakkı İhlali; şehirde bulunan bütün hastaneler ağır hasarlı 
durumdadır, bir tek bölge eğitim ve araştırma hastanesi hizmet vere-
bilecek durumdadır ve buda ihtiyacı karşılayamamaktadır. Şehirde 
görev yapan aile hekimleri kendileri de birer depremzede olmaları-
na rağmen Sağlık Müdürlüğü tarafından zorla göreve çağrılmış ve 
hasarlı binalarda hizmet vermeye zorlanmışlardır. Hem kendi psi-
kolojik durumları hem de binaların hasarlı olması nedeniyle fiilen 
hizmet vermeleri olanaksız olmasına rağmen il dışından hekim ve 
sağlık personeli görevlendirme ve bunların çalışacakları merkezleri 
oluşturma konusunda bir girişimde bulunulmamıştır. TTB ve SES 
tarafından kurulan sağlık merkezi yetersiz donanım ve olanaklarla 
ihtiyaç görmeye çalışmıştır. Tüm bu nedenlerden ötürü halkın sağ-
lık hizmetlerine ulaşmasında büyük sorunlar oluşmuştur.

5. Dayanışma Hakkı İhlali; depremle ilgili maddi yardımların top-
lanması Kızılay’ın tekelindedir ve bunun dışındaki kuruluşların yar-
dım toplama imkânı yoktur. Bu konuda yardım toplayan bazı kuru-
luşların hesaplarına bloke konulmuştur, örneğin Sarmaşık Derneği. 
Özellikle yurtdışı kaynaklı ayni yardımların da Valilik tarafından 
engellendiği ve gelen yardımlara el konulduğu görülmektedir. Bu-
nun depremzedelerle dayanışma hakkını ihlal ettiği şeklinde yorum-
lamak mümkündür.
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ÖNERİLER

1. Türkiye’de depreme dayanıklı konut yapılması ve yerleşim böl-
gelerinin gözden geçirilmesi gerektiği açıktır. Bu konuda devletin 
zaman kaybetmeksizin gerekli tedbirleri alması gerekir

2. Van depremi, afet hali durumda Belediyelerin hiçbir yetkisinin 
olmadığını, tüm yetkinin Vali’de yani hükümette olduğunu göster-
miştir. Mevzuatın değiştirilerek Belediyelerin ve Belediye Başkan-
larının yetkileri arttırılmalıdır.

3.  Afet hallerinde barınma sorununun çözülebilmesi için çadır üre-
timi yerine prefabrik konut üretimi yapılmalı, bunun için bölgesel 
düzeyde fabrikalar kurulmalı, depolarda en az beş milyon insanın ih-
tiyacını karşılayacak stoklar yapılmalıdır. Van depremi Türkiye’nin 
doğal afetler karşısında ne kadar hazırlıksız olduğunu göstermiştir.

4. Doğal afet halinde sivil toplum örgütlerinin ayırımsız olarak yar-
dım toplaması ve yardımda bulunabilmesi içim mevzuat değiştiril-
melidir.

5. Doğal afet halinde en az 500 yataklı büyük sahra hastaneleri ku-
rulması ile ilgili sağlık bakanlığının tedbir alması gereklidir.

6. Van’ da devam eden sorunların çözümü için; belediye- valilik iş-
birliğinin arttırılması, Van’ın alt yapısının (kanalizasyon, su, atık su, 
elektrik, doğalgaz, telefon gibi) yeniden yapılması ve tüm masrafla-
rın devlet tarafından karşılanması, kalıcı konutlar yapılıncaya kadar 
prefabrik konutlardan mahalleler oluşturularak zorunlu göç etmiş 
olan ailelerin geri dönüşünün sağlanması, acilen büyük bir sahra 
hastanesinin kurulması, kalıcı konutların, evleri yıkılmış veya ağır 
hasar görmüş aileleri alacak şekilde yapılması sağlanmalı, ekono-
mik yaşamın yeniden canlanması için gerekli istihdam ve ekonomik 
yatırım tedbirleri alınmalı, vergi ve sigorta ödemeleri en az iki yıl 
boyunca devlet tarafından ödenmesi sağlanmalı, kredi ödemeleri 
dondurularak, ekonomik yaşam normale döndükten sonra ( en az 
iki yıl) hiçbir hak kaybı yaşanmadan kaldığı yerden ödenmesi sağ-
lanmalıdır.

7. Yaşanan ihlallerin giderilmesi ve zararların tazmin edilmesi için 
vatandaşın etkili hukuk yollarına başvurusu için yardım edilmelidir. 
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Bu konuda dava açma süreleriyle ilgili olarak vatandaş bilgilendiri-
linceye kadar zaman aşımı süreleri durdurulmalı, hukuksal yardım 
ile ilgili Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Van Barosu ve 
konuyla ilgili sivil toplum örgütleri vatandaşa yardımcı olmalıdır.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ VAN ŞUBESİ
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2012 NEWROZU’NDA YAŞANAN HAK 
İHLALLERİ RAPORU

16 -22 MART 2012

Giriş

Barış ve Demokrasi Partisi ile Demokratik Toplum Kongresi’nin 
çağrısıyla 17 Mart 2012’de başlayıp, 25 Mart 2012’de sona er-
mesi öngörülen 129 merkezdeki Newroz Kutlamalarının İçişleri 
Bakanlığı’nın 15 Mart tarihli ve 337-2162/62258 sayılı genelgesi 
sonucu ilgili il valilikleri ve ilçe kaymakamlıkları tarafından, 21 
Mart günü hariç diğer günlerdeki kutlamaların yasaklandığı 16 Mart 
2012’de öğrenildi.

Newroz’un kitlesel olarak kutlandığı bütün merkezlerde mülkî 
amirlerin ve kolluk güçlerinin belirli bir modeli takip ettikleri göz-
lemlenmiştir. Önce tertip komitelerinin yaptıkları başvurular kabul 
edilmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardındansa tüm kut-
lamalar ya yasaklanmış ya da ertelenmiştir. Bu gerekçelere örnek 
olarak örneğin Ovacık’ta 18 Mart’taki etkinlik “Çanakkale anma-
sıyla aynı güne denk geldiği”, Batman’da 20 Mart’taki etkinlik için 
“belirlenen tarihler dışında kutlama yapılması, o özel günle ilgili 
amacı dışına çıkıldığı izlenimi vermektedir”, Şanlıurfa’nın ilçele-
rinde 20 Mart’ta yapılması planlanana etkinlikler ise “düzenlemek 
istediğiniz etkinliğin belirtilen tarihte ve saat aralığında yapılmasın-
da milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın, 
başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin ön-
lenmesi ve ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasında sıkın-
tılar yaşanabileceği değerlendirildiğinden etkinliğin 21 Mart günü 
12.00 ile 16.00 arasında yapılmak üzere ertelenmiştir” denilerek 
yasaklanmıştır.

İkinci aşamasında kutlamalar öncesinde düzenlenen ev baskınla-
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rıyla birçok kişi gözaltına alınmıştır. Kutlamaların yapılacağı gün 
kolluk, Newroz Alanlarını ablukaya almış, basın açıklaması, kutla-
ma ya da yürüyüş yapmak isteyen gruplara yoğun gaz bombaları ve 
tazyikli suyla saldırmıştır. Çıkan olaylarda birçok kişi yaralanmış 
ve gözaltına alınmıştır. Ardında da yeni ev baskınları gerçekleştiril-
miştir. Çok sayıda kişi tutuklanmıştır. Bu raporda belirtilen gözaltı 
ve tutuklamalara ilişkin sayılar sadece Newroz Haftasını kapsamak-
tadır. Newroz nedeniyle gözaltı ve tutuklamalar devam etmektedir.

Newroz Kutlamalarında, hükümetin kolluk güçleri vasıtasıyla BDP 
Eşbaşkanları dahil, BDP ve bağımsız milletvekillerine yönelik şid-
det uygulandığı, milletvekili dokunulmazlığına uyulmadığı, BDP’ye 
ayrımcı bir politika uygulandığı, Newroz Kutlaması yapmak isteyen 
Kürtlere yönelik düşmanca bir muamele yapıldığı, bunun merkezi 
bir ötekileştirme politikası olarak uygulandığı gözlemlenmiştir.

Bu rapordaki tespitlere dayalı olarak;

1. BDP’ye ve milletvekillerine ötekileştirme politikası uygulanma-
sından vazgeçilmelidir. 

2. Kürtlere yönelik kolluk güçlerinin düşmanca tutumu etkili bir so-
ruşturma ve kovuşturma konusu yapılmalıdır. Bu ayrımcı politika 
terk edilmelidir. 

3. Olaylarda yaşamını yitiren 2 kişi ile yaralanan 178 kişiyle ilgili 
olarak etkili soruşturma ve kovuşturma açılmalıdır. 

4. İnsanların başta seyahat özgürlüğü olmak üzere, gösteri yapma, 
ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakkını kısıtlayan ve yasaklayan 
içişleri bakanlığı genelgesi nedeniyle içişleri bakanının siyasi ve hu-
kuki sorumluluğu bulunduğundan, bakanın istifa etmesi, etmemesi 
halinde ise azledilmesi gerekmektedir. Şayet bu talimatlar başbakan 
tarafından yaptırılmış ise hükümet hakkında TBMM’de gensoru sü-
reci başlatılmalıdır. 

5. Gösterilerde göstericiler üzerine yoğun bir şekilde kullanılan 
kimyasal ajanlardan üretilmiş silah kullanılmasına son verilmelidir. 
Gaz bombaların neden öldürme ve yaralama fiilleri giderek artmak-
tadır. Bu vahim gelişme artık görülmelidir. 
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6. Bu yılki Newroz Kutlamalarından ders alınmalı, Ortadoğu ve 
Asya halklarının geleneksel yenigün bayramı olan Newroz Kutla-
maları bir daha yasaklanmamalıdır. 

NEWROZ RAPORU - İL İL AYRINTILI VERİLER

ADANA

16 Mart günü Newroz öncesi 40 kişi gözaltına alınmıştır.

21 Mart günü Adana’nın Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Karasu 
Kavşağı’nda kutlama yapıldı. 19 Mart’ta Yüreğir İlçesi 19 Mayıs 
Mahallesi’nde Newroz kutlandı.

Karataş Kadın Cezaevi’nde 21 Mart günü Newroz’u kutlamak is-
teyen kadın mahpuslara çok sert müdahale edildiği Avukat Şiar 
Rişvanoğlu’na 23 Mart günü yapılan avukat görüşü sırasında ak-
tarılmıştır. Müdahale sırasında mahpuslardan Remziye Erdem sinir 
krizi geçirdiği; Emine Eren’in ise darp edildiği belirtilmiştir. Olay-
dan sonra 6 mahpusun sürgün edildiği ifade edilmiştir.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde 20 Mart günü kutlanması planlanan 
Newroz, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi nedeniyle yasaklandı.

AĞRI

Ağrı’nın Patnos, Tutak, Eleşkirt ve Taşlıçay İlçelerinde 20 Mart 
günü kutlanmak istenen Newroz, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi 
gerekçe gösterilerek yasaklandı. 

Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde 20 Mart günü BDP İlçe binası önünde bir 
araya gelen ve Newroz’u kutlamak isteyen kitleye polis gaz bomba-
ları ve tazyikli suyla müdahale etti. Yaşanan gerginlikte Recep Çelik 
adlı bir kişi gözaltına alındı.

Patnos İlçesi’nde 20 Mart günü Newroz alanına doğru yürüyüşe ge-
çen binlerce kişiye polis gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale 
etti. Müdahaleye Molotofkokteyli ve taşlarla karşılık verildi. Jan-
darmanın da müdahale ettiği olaylarda 15 kişi gözaltına alındı. Gün 
boyunca devam eden olaylarda özelikle gaz bombasının isabet ettiği 
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çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların Patnos Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı. 

Ağrı’nın Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlı Yeni Van Caddesi üzerinde 
18 Mart günü Newroz afişleri asan Nevzat Ayna, Mehmet Koçer ve 
Murat isimli soyadı öğrenilmeyen kişiler gözaltına alındı. Newroz 
afişlerine ilişkin toplama kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alı-
nanlar Ağrı Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Ağrı merkezde 21 Mart günü Newroz kutlaması için BDP Ağrı İl 
binası önünde bir araya gelen kitle alana yürümek istedi. Yürümek 
isteyen kitle polis engeline takıldı. Kitle yürümekte direnerek, alana 
yürüyeceklerini dile getirdi. Bunun üzerine kitleyle polis arasında 
gerginlik yaşandı. Gerginlikte polis BDP Ağrı Milletvekili Halil Ak-
soy ve kitlenin üzerine tazyikli su ve gaz bombası attı. Müdahale 
üzerine dağılan kitle tekrar bir araya gelerek, Newroz’un kutlana-
cağı eski Saman Pazarı’na doğru yürüyüşe geçti. BDP Milletvekili 
Aksoy, kitleye müdahale etmek isteyen TOMA aracının önüne ge-
çerek saldırıyı engellemeye çalışması üzerine, çevik kuvvet polisle-
ri Aksoy’u darp etti. Aksoy’un darp edilerek yoldan çıkarılmasının 
ardından TOMA aracı yürüyüşe geçen kitleye tekrar müdahale etti.

ANKARA

18 Mart 2012 günü yapılmak istenen Newroz kutlaması İçişleri Ba-
kanlığı tarfından yasaklanmıştır. Ankar’da Newroz kutlamalrı BDP 
Ankara İl Başkanlığı’nın bulunduğu Meşrutiyet Caddesinde bin ki-
şilik bir kitle ile polis ablukasında kutlanmıştır.

ANTALYA

Alanya İlçesi’nde 20 Mart’ta gözaltına alınan F.Ş. (19) 22 Mart 
2012’de tutuklandı.

Antalya’nın Kepez İlçesi Şafak Mahallesi’nde 19 Mart akşamı 
Newroz’u kutlamak için biraraya gelen yüzlerce yurttaşa yapılan 
polis müdahalesinin ardından gözaltına alınan 18 kişi ile 20 Mart’ta 
Antalya merkezde yapılan kutlamaların ardından gözaltına alınan 
8 kişinin Antalya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 
biri engelli diğeri çocuk olan 2 kişi serbest bırakılırken,26 kişiden 
14’ü tutuklanmıştır.
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ARDAHAN

Ardahan’ın Göle İlçesi’nde 20 Mart günü kutlanması planlanan 
Newroz, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi nedeniyle yasaklandı.

BATMAN

20 Mart’ta şehirlerarası otogar yanında bulunan Newroz Alanı’nda 
kutlanacak ve DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün katılacağı Newroz 
etkinliğine Batman Valiliği’nden “belirlenen tarihler dışında kut-
lama yapılması, o özel günle ilgili amacı dışına çıkıldığı izlenimi 
vermektedir” gerekçesiyle Newroz’un 20 Mart’ta yapılmasına izin 
verilmeyeceği Newroz Tertip Komitesi’ne bildirildi. Tebligatta ay-
rıca hava karardıktan sonra yapılmaya çalışılan etkinlik, eylem ve 
benzeri faaliyetlere de müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

Gercüş İlçesi’nin Pınarbaşı Harmanları’nda 19 Mart günü yapıl-
ması planlanan Newroz Kutlamalarına İçişleri Bakanlığı’nın ge-
nelgesi nedeniyle Gercüş Kaymakamlığı tarafından izin verilmedi. 
Newroz’un kutlanmaması için polis ilçede yoğun önlem alırken, sa-
bah saatlerinde alanda hazırlık yapan BDP’li yöneticiler ve belediye 
meclis üyelerinden 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Gerçüş’e Newroz 
Kutlamaları için getirilen BDP Batman İl Örgütü seçim otobüsüne 
yolda ruhsatı yok gerekçesiyle polis tarafından el konuldu. Otobüs 
şoförü Hasan Kurt ve otobüste bulunan iki kişi gözaltına alınıp, Ger-
cüş Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Batman’dan Gerçüş’e gelen 
3 minibüseyse, yol güzergâhı olmadığı gerekçesiyle polis ceza ke-
sip geri gönderdi. Birçok köyden Newroz’a gelmek isteyen mini-
büslere kontrol noktalarında askerler tarafından ceza kesildiği ve 
ilçeye sokulmadığı bildirildi. Batman’dan giden takviye polis ekip-
leriyle Gercüş adeta ablukaya alındı. Sivil polislerin ilçede esnafları 
dolaşarak, Newroz Kutlamalarına katılmamalarını istediği ve aksi 
takdirde gözaltına alınacakları tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Batman’da Newroz kutlamalarına bir gün kala sabah saatlerin-
de Çamlıca Mahallesi’nde Fırat Dağıtım çalışanı Mevlüt Ayağ’ın 
evine baskın düzenlenirken; evde arama yapıldı. Yapılan aramanın 
ardından Ayağ, gözaltına alındı. Yavuzselim ve Huzur mahallelerin-
de düzenlenen baskınlarda, Ömer Dayan, Hudidan Ablığ ve Ercan 
Can adlı kişiler gözaltına alındı. Eşref Önen adlı yurttaşın da evine 
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baskın düzenlendiği belirtilirken, gözaltının yaşanmadığı belirtildi. 
Kent genelinde düzenlenen baskınlarda toplam 12 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. 

Batman’da 20 Mart günü kutlanması planlanan Newroz, polisin 
engeline takıldı. Sabah saatlerinde kutlama yapılacak alana gitmek 
isteyen halk, polisin barikatlarıyla karşılaştı. Barikatları aşmaya ça-
lışan kitleyle polis arasında çatışmalar yaşandı. Yaşanan çatışmala-
rın ardından yeniden şehirlerarası otogar yanında bulunan Newroz 
Alanı’na gitmek için Koçerler Bulvarı’nda onbinlerce yurttaş top-
landı. Aralarında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanla-
rı Aysel Tuğluk ve Ahmet Türk, BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel 
Aydoğan, Sol Parti’nin Avrupa Parlamentosu eski temsilcisi Felek-
naz Uca ve Almanya’dan gelen Sol Parti Delegasyonu üyelerinin de 
bulunduğu onbinlerce kişi daha sonra yürüyüşe geçti. Yürüyüş gü-
zergahında ki polis barikatları tek tek kaldırılmak zorunda kalırken, 
alanın girişindeki son polis barikatına gelen kitle bekleyişe geçti. 
Burada Tuğluk ve Türk’ün alana gireceklerine dair polis yetkilile-
riyle yaptığı görüşme sonuç vermedi. Bunun üzerine son barikatı 
da aşıp alana girmek isteyen ve aralarında DTK Eşbaşkanları ve 
vekillerin de olduğu onbinlerce kişiye polis gaz bombalarıyla mü-
dahale etti.

Polis müdahalesinin ardından yeniden Newroz Alanı’nın girişinde 
toplanan onbinlerce yurttaşa polis tekrar sert müdahalede bulundu. 
Müdahale sonucunda Ahmet Türk baygınlık geçirdi. Hastaneye kal-
dırılmak istenen Ahmet Türk’ü resmî giysili bir polis memurunun 
darp etmesi sonucu, Ahmet Türk’ün sol gözünde morluklar oluştu. 
Olaylar devam ederken Türk, Dünya Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sabah saatlerinden itibaren Koçerler Bulvarı’nda toplanan onbin-
lerce kişi Şehirlerarası Otogarı yanında bulunan Newroz Alanı’na 
girmek için polisle çatışırken, polisin ikinci müdahalesinin ardın-
dan toplanan binlerce kişi, Diyarbakır Caddesi’nden kent merke-
zine doğru yürüyüşe geçti. Diyarbakır Caddesi’nde polis kitleye 
müdahale etti. Müdahale sırasında Alaattin Okan (32) adlı yurt-
taş, gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. 
Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Okan, Batman Bölge Devlet 
Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.
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Kent genelinde yaşanan olaylarda 42’si çocuk 148 kişinin polis ta-
rafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olaylarda toplam 48 kişinin de 
çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi. 

Batman’da 19 Mart’ta evlere yapılan baskınla gözaltına alınan ve 
Fırat Dağıtım çalışanı Mevlüt Ayağ’ın da aralarında bulunduğu 12 
kişi İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 22 Mart 
günü savcılığa çıkarıldı. Savcılığa ifade veren 12 kişi tutuklanma 
talebi ile mahkemeye sevk edildi. Ayağ’ın da aralarında bulunduğu 
12 kişi mahkeme tarafından “yasadışı gösteriye katıldıkları” gerek-
çesiyle tutuklandı.

Batman’da 20 Mart’taki Newroz Kutlamalarına izin verilmemesi 
sonucu yaşanan çatışmalarda gözaltına alınan 148 kişiden 42’si ço-
cuk 116 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken; 
32 kişi adliyeye sevk edildi. Almanya Sol Parti Delegasyonuyla 
birlikte gelen Özgür Politika Gazetesi Muhabiri Xededa Biçer ve 
BDP seçim aracı şoförü Hasan Kurt’un da olduğu 21 kişi savcılıkta 
serbest bırakılırken; 11 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye 
gönderildi. Mahkemede ifadesi alınan 10 kişi, “polise taş attıkları” 
gerekçesiyle tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gön-
derilirken, 1 kişi ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BİNGÖL

Bingöl’ün Solhan İlçesi’nde 18 Mart’ta, Kığı ve Genç İlçelerinde 19 
Mart’ta, Karlıova İlçesi’nde 20 Mart’ta kutlanmak istenen Newroz, 
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi üzerine kaymakamlıklar tarafından 
yasaklandı.

Karlıova İlçesi’nde sabahın erken saatlerinden itibaren BDP Karlı-
ova İlçe Binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, yaktıkları ateş 
etrafında halaylar çekerek sloganlar attı. Konuşmaların ardından 
Newroz kutlaması sona erdi. Bu arada ifadesi olduğu gerekçesiyle 
BDP Bingöl İl yöneticilerinden Sıddık Yurtsever, Karlıova’ya doğru 
gelirken Kervansaray’da gözaltına alındı.

21 Mart’ta Bingöl il merkezinde kutlanan Newroz programı için 
Solhan İlçesi’nden gelen araçlar Bingöl girişindeki Kaleönü 
Mevkiî’nde kolluk tarafından durdurulmuş, yapılan kimlik kontro-
lünden sonra Tahsin Tunç’a ait 12 KM 0249 ve Abdullah Uslu’ya ait 
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12 D 0068 plakalı araçların her birine 58 TL. trafik cezası yazıldı. 
Ayrıca araçlarda bulunan BDP bayraklarına el konuldu.

Öte yandan Bingöl genelinden Newroz öncesi ve sonrası toplam 18 
kişi gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı.

BİTLİS

Bitlis merkezde ve Ahlat İlçesi’nde 20 Mart günü kutlanmak iste-
nen Newroz mitingi valilik tarafından yasaklandı. Yasağa rağmen 
Newroz’u kutlamak isteyen halkla polis arasında çatışma yaşandı. 
Kitleye müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

DİYARBAKIR 

İHD Diyarbakır Şube Newroz kutlamalarını yöneticileri vasıtasıyla 
gözlemlemiştir.

BDP Newroz kutlamalarını, Diyarbakır’da 18 Mart pazar günü mer-
kez Bağlar İlçesi’ndeki Newroz alanında kutlamak için Diyarbakır 
Valiliği’ne başvurdu. Diyarbakır Valiliği, kutlamanın 18 Mart’ta ya-
pılamayacağını açıkladı. Vali Mustafa Toprak, yaptığı açıklamada, 
Newroz kutlamalarının günü olan 21 Mart’ta yapılacağını belirte-
rek, daha önce BDP’nin 18 Mart günü yapılmasına ilişkin talebin 
kabul edilmediğini açıkladı.

Diyarbakır’da 16 Mart günü Newroz öncesi 10 kişi gözaltına alın-
mıştır. 17 Mart günü Muradiye, Fatih ve Körhat Mahallelerinde 
gece saatlerinde birçok eve baskın düzenlendi ve 7 kişi –adları öğre-
nilebilenler: Yakup Çiçek, Veysi Güldan, Remzi Yıldız ve Ramazan 
Yanan- gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi konusunda bilgi alına-
mazken 7 kişi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Diyarbakır Newrozuna davetli olan çok sayıda demokratik kitle 
örgütü, sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcileri BDP Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş ile birlikte BDP İl Binasından itibaren 
aynı otobüste kutlamaların yapıldığı alana gitmiş ve birlikte dön-
müşlerdir.

Diyarbakır’da 18 Mart günü kutlanması planlanan Newroz bayramı 
için Bağlar, Kayapınar ve Sur İlçelerindeki birçok mahallede topla-
nan kitle, polisin Newroz alanına gitmesine izin vermemesi üzerine 
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BDP İl binası önünde toplandı. İl binası önünde toplanan on bin-
lerce kişi, ateşler yakarak halay çekmeye başladı. BDP Eşbaşkanı 
Selahattin Demirtaş ve BDP’li vekillerle ile beraber kitle Newroz 
Alanı’na gitmek için il binasına geldi. Demirtaş ve vekiller, BDP 
otobüsüne binerek kitle de otobüsün arkasından Newroz Alanı’na 
gitmek için yürüyüşe geçti. Polis, BDP İl binası çevresini TOMA 
ve Akrep tipi araçlarla barikatlar kurarak, gaz bombaları ve tazyikli 
suyla müdahale etti. Kitle de polise taşlarla karşılık verdi.

Öte yandan Diyarbakır’ın girişinde Sabri Petrol’ün bulunduğu yer-
de Batman, Bismil, Siirt başta olmak üzere çok sayıda merkezden 
gelen binlerce araç durduruldu. Araçlara çok yüklü miktarda cezalar 
kesildi. Halkın hiçbir koşulda Diyarbakır’a bırakılmayacağını söy-
leyen ve bunun valiliğin emri olduğunu belirten polis, binlerce kişi-
nin yürümek istemesi üzerine kitleye müdahale etti.

Bağlar ilçesindeki Sento Caddesi’nde, Newroz’a gitmek isteyen kit-
leye polis gaz bombalarıyla müdahale etti.

Newroz alanının girişindeki Yeni Hal Kavşağı’nda toplanan kitleye 
burada barikat kuran polis müdahalede bulundu.

Diyarbakır merkezinde düzenlenen Newroz kutlamasına katılmak 
isteyen ve sabah saatlerinden itibaren Silvan’dan yola çıkan binler-
ce kişi, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde polisin barikatıyla karşı-
laşarak Diyarbakır’a geçişleri engellendi. Yer yer polis ile kitlenin 
arasında çatışma çıktığı bildirilirken, polisin kitleye ateş ettiği ileri 
sürüldü. Polisin müdahalesi sonucu 2 kişinin yaralandığı ve am-
bulanslarla hastaneye götürüldüğü belirtildi. Lice, Kocaköy, Kulp, 
Hani ve Karaçağlı Köyü başta olmak üzere Silvan yolu üzerinden 
Diyarbakır’a Newroz alanına gelmek isteyen halka da polis müda-
hale ederek Diyarbakır’a girişlerine izin vermedi.

Sur İlçesi Melikahmet Caddesi’nde Newroz alanına gitmek isteyen 
gruplar polisin barikatıyla karşılaştı. Polisin barikatını aşmak iste-
yen kitleye polis müdahale etti.

Bağlar İlçesi Kantar Kavşağı’nda alana gitmek isteyen gençlere po-
lis müdahale etti. Müdahale sırasında bazı gençler darp edilirken, 
gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.
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Newroz’u kutlamak için polis barikatlarını aşarak alana giren genç-
lerle ilgili olarak olaya tanıklık edenler, gençlerin Newroz ateşinin 
yakılması için önceden alana bırakılan odunların polis tarafından 
el konulmasına öfkelenip alanın etrafında konuşlanmış olan GSM 
operatörlerine ait 11 seyyar baz istasyonunu ateşe verdiğini belirtti. 
Araçların yanışını heyetimiz de görmüştür. Bazı görgü tanıkları ise 
ateşe verilen baz istasyonlarının sinyal kesici jammerlar olduğu sa-
nıldığı için ateşe verildiğini ileri sürmüştür.

Görhü tanıklarının anlatımına göre göstericileri dağıtmak için poli-
sin kullandığı askeri helikopterden yoğun bir şekilde gaz bombası 
atılmıştır.

Diyarbakır’daki Newroz alanında adeta bir insan denizi gözlemle-
dik. Tahminen 750 bin kişi civarında insan bulunmakta idi.

Newroz programının sona ermesinden sonra BDP Diyarbakır İl 
Binası’na doğru yürüyüşe geçen kitleye polis, Yeniköy Mezarlığı 
civarında barikat kurdu. Newroz alanının çıkışında BDP otobüsü-
nün önü zırhlı araçlarla kapatıldı, gaz bombası atıldı, tazyikli su sı-
kıldı. Bunun üzerine BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve BDP 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in de bulunduğu 
ve konukların da olduğu kitle Newroz alanından Kuruçeşme istika-
metine doğru yürüyüşe geçti. Yeniköy Mezarlığı civarına gelen kit-
leye yoğun gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulunuldu. 
Polisin müdahalesine taşlarla karşılık veren kitle şehir merkezine 
dağıldı. Kuruçeşme, Diyarbakır Cezaevi üst köşesi, Kantar, Sento 
Caddesi ve 5 Nisan Mahallesi’nde tekrar toplanmaya başlayan kit-
leyle polis arasında çatışmalar geç saatlere kadar devam etti.

Diyarbakır’da Newroz mitingi sonrasında yaşanan polis müdahalesi 
sırasında, Medine Bulvarı 818. Sokak Ada Apartmanı’ndaki evinin 
balkonundan olayları izleyen Muhammet Doğan’a (11) polisin at-
tığı gaz bombası isabet etti. Çenesi tahrip olan Muhammet Doğan, 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Yine aynı olaylarda 
İbrahim Arpa’ya da (14) da polisin attığı gaz bombasının isabet et-
tiği bildirildi. Arpa da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Diyarbakır merkezdeki olaylarda toplam 10 kişinin çeşitli 
şekillerde yaralandığı öğrenildi.
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Diyarbakır’da 18 Mart’ta gerçekleştirilen Newroz mitingi sonrası 
yapılan yürüyüşe müdahale sonrası yaşanan olaylarda 7’si çocuk 12 
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı daha sonra 18 ola-
rak açıklandı. Gözaltına alınanlardan 7 kişi tutuklandı.

Bismil İlçesi’nde 21 Mart günü 1 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan çocuk, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bismil’de 21 Mart günü gerçekleştirilen Newroz Kutlamaları son-
rası BDP Bismil İlçe Binası’na doğru yürüyüş yapmak isteyen on-
binlerce kişiye polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
Aralarında Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu’nun da bu-
lunduğu çok sayıda kişi gazdan etkilendi.

ELAZIĞ

20 Mart’ta Elazığ, Karakoçan ve Kovancılar’da yapılacak olan New-
roz etkinlikleri valilik engeline takıldı. Elazığ Valiliği, Newroz’un 
21 Mart’ta kutlanması gerektiğini gerekçe göstererek 20 Mart’ta 
yapılması planlanan Newroz Kutlamalarına izin vermeyeceklerini 
açıkladı.

Buna rağmen belirtilen yerlerde Newroz Kutlamaları yapıldı. Kara-
koçan ve Kovancılar İlçelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanma-
dan etkinlik sona erdi.

Elazığ İstasyon Meydanı’nda yapılan kutlamada ise;

Arama noktasında oluşan kalabalık sonucu ikinci defa yapılmak is-
tenen aramaya itiraz eden BDP Merkez İlçe Yöneticisi Mukaddes 
Uzun’a kimlik sorulması ve alıkonulmak istenmesi üzerine tartışma 
çıkmış ve önce yanında kimlik olmadığı için kimlik sorgulaması 
için alınan Mukaddes Uzun, daha sonra “görevli polis memuruna 
mukavemet”ten gözaltına alınmıştır. Aksaray Polis Karakolu’nda 
ifadesi alınan kişi, savcılığa götürüyoruz denerek adliyeye doğru 
götürülmüş; evrakları unuttuk denerek geri getirilmiş ve doktor mu-
ayenesinden sonra serbest bırakılmıştır.

Özgür Gündem Gazetesi’ne hiçbir gerekçe yokken incelenmek için 
200 adet gazeteye el konulmuştur. Daha sonra savcılıktan gazetelere 
el koyma kararı çıkartılmıştır.
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Fırat Öğrenci Derneği’ni tanıtan pankart, bildirimde bulunulmadı-
ğı savıyla polis tarafından miting alanına alınmadı. “Katiller Halka 
Hesap Verecek” pankartı alana sokulmadı. Lise öğrencileri kimlik-
leri olmadığı gerekçesiyle alana sokulmadı. Kitlenin dağılmasına 
yakın Mazlum isimli bir gencin üzerinde Che Guevara’nın resmi 
olduğu tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alınmak istendi. Tişörtü 
çıkartıldıktan sonra serbest bırakıldı.

ERZURUM

Erzurum’un Tekman İlçesi’nde 20 Mart günü kutlanmak istenen 
Newroz, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi üzerine Kaymakamlık ta-
rafından yasaklandı.

Tekman İlçesi’nde 20 Mart günü BDP Tekman İlçe Binası önünde 
toplanarak Newroz’u kutlamak isteyen aralarında BDP Ağrı Millet-
vekili Halil Aksoy’un da bulunduğu kitleye polis gaz bombaları ve 
tazyikli suyla müdahale etti. Olaylarda 19 kişi gözaltına alınırken, 
aralarında BDP Erzurum İl Yöneticisi Mehmet Koçak’ın da bulun-
duğu 4 kişi yaralandı.

Tekman’da BDP tarafından 20 Mart günü yapılan Newroz kutla-
masında polisin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 19 kişi, 
emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Mart’ta adliyeye sevk edildi. 
Tekman Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 19 kişiden 
11’i serbest bırakılırken, Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrenici-
lerinden Deniz Çağdaş, Sait Dinçoğlu, Mustafa Sarı, Mehmet Ali 
Aydoğdu ile Mehmet Sıddık Uluçay, Mevlüd Doğan, Mehmet Kuz-
gun, Fatih Dursun tutuklanma talebiyle Tekman Nöbetçi Sulh Ceza 
Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan 8 kişi “örgüt 
üyeliği” iddiasıyla tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’ne 
gönderildi.

GAZİANTEP

BDP Nizip İlçe Örgütü tarafından 20 Mart günü Hal Meydanı’nda 
yapılacak olan Newroz kutlamaları için yapılan başvuruda kayma-
kamlık tarafından izin verilmişti. Ancak akşam saatlerinde ilçe bi-
nasına gelen sivil polisler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 
genelge nedeniyle kaymakamlığın verdiği izini iptal ettiğini şifahen 
BDP’li yöneticilere iletti.
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HAKKARİ

Yüksekova’da Newroz Tertip Komitesi, 20 Mart’ta Newroz kut-
lamasının eski Cezaevi Kavşağı’nda yapılması için Yüksekova 
Kaymakamlığı’na başvurdu. Tertip Komitesi, her sene kutlamanın 
eski Şehir Stadyumu’nda yapıldığını hatırlatarak, alanın kar ne-
deniyle elverişli olmadığı için kutlamayı eski cezaevi kavşağında 
yapmak istediklerini söyledi. Yüksekova Kaymakamı Aziz Üzeyir 
Özeren ise, başvuruyu reddederek, kutlamanın 20 Mart gününde ve 
belirtilen alanda yapılamayacağını bildirdi.

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde de 20 Mart’ta kutlanması planlanan 
Newroz bayramı, kaymakamlık tarafından engellendi.

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde eski Cezaevi Kavşağı’nda ya-
pılmak istenen Newroz mitinginin yasaklanması üzerine kentte 
Newroz’u kutlamak isteyen binlerce kişi, polisin engeline takıldı. 
Sabah saatlerinden itibaren alana gitmek isteyen kitle ile polis ara-
sında kentin birçok noktasında çatışmalar yaşandı. Uzun süre devam 
eden olaylardan sonra kitle tekrar Şemdinli Yolu üzerinde biraraya 
gelerek alana doğru yürüyüşe geçti. Polis aralarında BDP Hakkâri 
Milletvekili Adil Kurt’un da bulunduğu kitleye gaz bombası ve taz-
yikli suyla müdahale etti. Müdahaleye taşlarla karşılık verildi.

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde düzenlenen Newroz mitinginde 
BDP’lilerin girişimiyle kitle dağıldı. Olaylarda 2’si TOMA olmak 
üzere 3 zırhlı araç kullanılamaz hale getirilirken; aralarında gözüne 
gaz bombası isabet eden Nusret Kaplan isimli yurttaşın da bulundu-
ğu 3’ü polis yaklaşık 10 kişi yaralandı. İlçedeki olaylar sonucunda 
en az 6 kişi gözaltına alındı.

Yüksekova İlçesi’nde polis ve özel hareket timleri tarafından Yeşil-
dere, Güngör, Dize Mahallelerinde yapılan ev baskınlarında yaşları 
17 ile 20 arasında değişen Kajin Akçelik, Kevkes Kılıçak, Evliya 
Şedal ile Reşit Orhan gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler 
Yüksekova Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten 
sonra emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Yüksekova’da Newroz kutlamaları sırasında çıkan olaylarda gözal-
tına alınan 6 kişi Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlem-
lerin ardından 22 Mart günü adliyeye getirildi. Gözaltına alınanlar-
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dan C.T ile M.D. 16 yaşından küçük oldukları gerekçesi ile savcı-
lıktan serbest bırakılırken 4 kişi ise tutuklama istemiyle mahkemeye 
sevk edildi. Mahkemedeki işlemlerin ardından, Rojhat Özdal, Eşref 
Toruz, Rojda Düzen ile adı öğrenilemeyen bir kişi “Newroz olay-
larına katıldıkları gerekçesiyle” Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesi 
tarafından tutuklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis, Newroz 
kutlaması öncesi 19 Mart gecesi Hakkari Üniversitesi öğrencileri-
nin kaldığı Yurtkur’a bağlı 500 kişilik öğrenci yurduna baskın dü-
zenledi. Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile gece 
saatlerinde çok sayıda polis tarafından düzenlenen baskın, sabah 
saatlerine kadar sürdü. Erkeklerin kaldığı bölüme yapılan aramalar 
soncunda Adem Çelik, Rıdvan Korkmaz, Metin Ersan ve soyadları 
öğrenilemeyen Yunus ile Hamit isimli 5 öğrenci gözaltına alındı. 
Aynı saatlerde evine baskın düzenlenen Müslüm Beyter’in gözaltı-
na alındığı belirtildi.

Çukurca İlçesi’nde ise, Emirşaban, Cumhuriyet ve Yenimahalle 
Mahallerinde saat 04.00 sıralarında çok sayıda polis tarafından ev-
lere baskın yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda Muharrem Parlak, 
Feyaz Turan, Ömer Güneş, Mehvan Akdemir, Tarık Kanat ve Şaban 
Derin gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile ya-
pılan gözaltının gerekçesi öğrenilmezken, gözaltına alınan 6 kişinin 
Van’a götürüleceği belirtildi. Aynı saatlerde Mustafa Tunç’a ve ismi 
öğrenilemeyen bir yurttaşın evine de baskın yapıldığı öğrenildi.

19 Mart’ta Hakkari merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde ya-
pılan baskınlarda gözaltına alınan 16 kişi Emniyet işlemlerinden 
sonra Van’da savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 16 kişi tu-
tuklama talebiyle Van Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği’ne 
sevk edildi. Burada ifadesi alınan 9 kişi tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılırken; 7 kişi ise “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işlemek” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HATAY

İskenderun İlçesi’nde 20 Mart’ta düzenlenmek istenen Newroz 
kutlamalarına müdahale eden polis ekipleri 1 çocuğu darp edip, 1 
çocuğu da gözaltına aldı. Dörtyol ilçesinde Newroz’dan sonra gö-
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zaltına 5 kişiden S. N., 18 yaşından küçük olması sebebiyle serbest 
bırakılırken, 4’ü ( E. K. (25), M. D. (19), V. Ç. (19) ve O. Y. (24)) 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IĞDIR

Iğdır merkezde 20 Mart günü yapılmak istenen Newroz Mitingi, 
valilik tarafından yasaklandı.

Iğdır’da yapılacak olan Newroz Kutlaması için sabah saatlerinde 
bir araya gelen binlerce kişi Newroz alanının ablukaya alınması 
üzerine, BDP Iğdır İl Binası önünde bir araya gelerek Newroz’u 
kutlamaya başladı. Aralarında BDP Iğdır Milletvekili Pervin Bul-
dan, BDP Iğdır İl Başkanı Salih Dikiz’in de bulunduğu grup polis 
yetkilileriyle görüştü. Görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine kitle 
BDP İl binası önünde ateşler yakarak halaylarla Newroz’u kutladı. 
Ancak kutlamaya polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. 
Müdahaleye gençler taşlarla karşılık verdi. Gün boyu süren olay-
larda 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakiler 22 Mart’ta adliyeye 
sevk edildi. 21 kişiden 13’ü savcılık işlemlerinin ardından serbest 
bırakılırken; 8 kişi de tutuklanma talebiyle Iğdır Nöbetçi Sulh Ceza 
Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan 8 kişi “poli-
se taş atmak” , “izinsiz gösteriye katılmak” iddiasıyla tutuklanarak 
Iğdır Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

İSTANBUL

İstanbul’da 16 Mart günü Newroz öncesi 11 kişi gözaltına alınmış-
tır.

İstanbul Newrozu İHD İstanbul Şube tarafından bir gözlem heyeti 
tarafından gözlemlenmiş ve raporlaştırılmıştır. 18 Mart 2012 günü 
kutlanmak istenen İstanbul Newrozu’na izin verilmemiştir. Kutla-
ma yapmak isteyenler polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştır. Bu 
kapsamda;

Zeytinburnu Kazlıçeşme Newroz alanının binlerce polis tarafından 
abluka altına alındığı; Zeytinburnu’na bütün giriş noktalarının ma-
halle aralarının, ana cadde ve köprülerin polis ve çevik kuvvet po-
lisleri tarafından tutulduğu gözlemlendi.

İstanbul’un bütün ilçelerinde Newroz’a giden kitlelerin toplanma 
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yerlerinde kitlelerin toplanmasını engellemek için çevik kuvvet po-
lislerinin, panzer ve TOMA’ların bekletildiği duyumları alınmıştır.

Halkın alana gitmek için anlaştığı minibüs ve otobüslerin gitme-
meleri yönünde tehdit edildiği ve hepsinin lastiklerinin patlatıldığı 
yönünde mesnetsiz gerekçeler sunarak kitleleri taşımaktan alıkonul-
duğu gelen telefon ihbarlarından tespit edilmiştir.

Sabah saat 08:40 civarı Semiha Şakir Doğumevi önünde beyaz bir 
minibüs içindeki 10 civarında genç erkek şahıs polislerce araçtan 
indirilmiş; yüzleri duvara döndürülmüş; üzerleri aranmış; fizikî şid-
det ve ağır hakaretlere maruz kaldıkları olay yerinde bulunan görgü 
tanıkları tarafından heyetimize aktarılmıştır. Akıbetleri hakkında 
bilgi edinilememiştir.

Newroz alanına 500 metre mesafede “Coşkun Sahası” olarak tabir 
edilen park alanında bekleyen bin civarında genç Newroz’u kutla-
maya başlamış; bu sırada BDP İstanbul İli Eşbaşkanı ve tertip he-
yetiyle polisler arasında yaşanan tartışmada alana giriş izni verilme-
yeceği ifade edilmiş; ardından kitlenin üzerine onlarca gaz bombası 
atılarak ellerindeki çelik ve ahşap coplarla kitleye saldırdıkları göz-
lemlenmiştir.

Kazlıçeşme Tren İstasyonu’na gelen kitle istasyondan çıkıp alana 
girmek istediğinde yine polisler tarafından gaz bombalarıyla saldı-
rılmış ve kitleye fizikî şiddet uygulanmıştır. Polislerin yanında top-
lanan sivil bir grup hep bir ağızdan milliyetçi-ırkçı sloganlar atarak; 
istasyonda mahsur kalan kitleyi provoke etmeye çalışmıştır.

Zeytinburnu Stadyumu arkasında, Olivium Center Alışveriş Merke-
zi karşısında ve Zeytinburnu Belediyesi önünde alana girmek için 
bekleyen gruplara gaz bombalı saldırı gerçekleşmiştir.

 Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi üzerinde bekleyen kalabalık bir 
kitlenin üzerine polisler tarafından gaz bombaları atılmış; saldırıya 
uğrayan kitlenin çevrede bulunan vergi dairesine ve Denizbank’a 
taşlarla saldırı gerçekleştirerek etraftaki çöp konteynırlarını ateşe 
verdiği ve bazı otobüs duraklarının camlarının kırıldığı gözlemlen-
miştir.

Saat 10.30’da Millet Caddesi Şehremini Bölgesi’nde Newroz ala-
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nına gitmek isteyen kitle üzerine gaz bombaları atılarak, gözaltılar 
başlamıştır. 52 kişi olarak bildirilen fakat heyetimizce sayısı teyit 
edilemeyen bir grup insanın Şehremini Karakolu bahçesinde tutul-
duğu bilgisi alınmıştır.

İstanbul surlarının tamamının kapılarının insan ve araç trafiğine ka-
patıldığı her kapıda 50 civarında polisin bekletildiği tespit edildi.

Aksaray, Topkapı, Cevizlibağ Davutpaşa, Esenler, Dolapdere’de 
yol güzergâhımız üzeri ve özellikle otobüs, tramvay ve metrobüs 
durak ve üst geçitlerinde yoğun polis ablukası gözlemlenmiştir.

Zeytinburnu Topkapı Mezarlığı’ndaki mezarlık içinde yüzlerce ki-
şilik kitlenin beklemeye devam ettiği heyetimiz oradan geçerken 
biber gazının yeni sıkıldığı ve kitlenin bundan etkilenmiş olduğunu 
gözlemlemiştir.

Topkapı’da saat 10:00-10:30 arası bekleyen yüzlerce kişilik kitleye 
polisin gaz bombası atması ve fizikî şiddeti nedeniyle ara sokaklara 
dağılan kitleye sivil giyimli, ellerinde taş, bıçak ve sopa olan şahıs-
lar “Hepiniz Ermenisiniz, Hepiniz piçsiniz” ve başkaca sloganlar 
atarak, bıçak, demir sopalar ve taşlarla kitleye saldırdıkları tespit 
edilmiştir.

Fatih Karagümrük Semti’nde Karagümrük Stadı’nın karşısında 
Newroz alanına gitmek isteyen fakat polislerce engellenen kitle-
ye, sivil faşistlerce saldırı gerçekleşmiş; bu saldırılarda Fatih Al-
tıntaş -Elazığ doğumlu, Sivrice nüfusuna kayıtlı- adlı bir gencin 
bıçakla ağır yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı der-
neğimize telefonla bildirilmiş bu bilgiler kaldırıldığı Vakıf Gureba 
Hastanesi’yle gerçekleşen görüşmede teyit edilmiştir.

Küçükçekmece İlçesi Kanarya Mahallesi’nde, Kadıköy İlçesi’nde 
ve Ümraniye İlçesi’nde Newroz alanına gitmek üzere toplanan 
grupların, polisin gazlı ve fizikî saldırısına uğradığı tespit edilmiştir.

Saat 15.20 civarında Zeytinburnu Mithatpaşa tramvay durağı civa-
rında, sivil giyimli polislerle birlikte, Newroz için bekleşen kitleden 
kimlik sorgulama ve fizikî saldırı gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Başakşehir İlçesi’nde Newroz alanına gitmek üzere toplandığı bil-
dirilen binlerce kişilik kitlenin polis tarafından gazlı fiziki saldırıya 
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uğradığı bildirilmiştir. Ayrıca yoğun gözaltı olduğu derneğimize te-
lefonla bildirilmiştir.

Nişanca Karakolu’nda gözaltına alınan kişilere işkence yapıldığı 
iddiası bildirilmiştir.

Yaşam Hakkı İhlali 

BDP Arnavutköy İlçe Yöneticisi Hacı Zengin (57 - Diyarbakırlı) 
polis saldırısı sonucu atılan gazlardan etkilenerek geçirdiği kalp kri-
zi nedeniyle Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmiş, 
İstanbul Adlî Tıp Merkezi tarafından hazırlanan otopsi raporu, ai-
lesinin avukatı Ayşe Canikli’ye, talebine rağmen verilmediği tespit 
edilmiştir.

Yaralananlar:

-Fatih Altuntaş (demir çubuklarla dövülmüş- bıçaklanma, ağır kan 
kaybı var. Edirnekapı Caddesi, Karagümrük Stadı karşısı, ambu-
lansla götürülmüş, ambulans geç gelmiş yapılan araştırmalar sonu-
cunda Vakıf Guraba Hastanesi- Kalp Damar Cerrahisi’nde tedavi 
edildiği tespit edilmiştir.

- Zana Ardoğmuş (Samatya’dan taburcu olmuş burnuna gaz bomba-
sı gelmiş çocuk yaşta ) 

- Osman Çelik(Çapa’da, gaz bombası gelmiş taburcu edilmiş) 

- BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, 

- Mahmut Afpar, Fırat Aytıç (bıçak yarası), 

- Çapa Tıp Fakultesi A.M. 25 yaş, bıçaklanma, 

-Abdullah Aspar; 38 Yaş, başına bomba çarpmış durumu ağır kafada 
kırık beyin kanaması var. (Ağır yaralı) 

-Yedikule kapısının girişinde 17-18 yaşlarında ismi Azad olan bir 
genç burnuna gaz bombası çarpması sonucu görgü tanıklarının bil-
gisin göre burnu koparak yere düşmüş ve hastaneye götürülmüştür.

- Derneğimize başvuruda bulunan bir başvurucu Fatih Medikal Park 
Hastanesi’nde yaralı bir kişi daha olduğunu soyadının “Altıntaş” 
olduğunu ailesi aranırken duyduğunu bu kişinin bildirmesi üzerine 
bu hastahane aranmıştır, hastane kişinin ismini veremeyeceğini bil-
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direrek Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildiğini 
bildirdi.

-Ulaşan bilgilere göre, Çapa Tıp Fakültesi’nde 3 ü ağır olmak üzere 
16 yaralı tedavi altına alınmıştır.

Gözaltına Alınanlar

Gözaltına alınan 9 çocuk savcılık tarafından serbest bırakılmıştır.

Gözaltına alınan yaklaşık 30 kişi ilçe polis karakollarınca serbest 
bırakılmıştır.

9 kişi Güvenlik şube Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra çı-
karıldıkları İstanbul Cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bıra-
kılmıştır.

120 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında olup gö-
zaltı süreleri Cumhuriyet Savcılığı tarafından uzatılmıştır. 9 kişi 22 
Mart günü, 14 kişi ise 23 Mart günü tutuklanmıştır.

İZMİR

İlimizde gerçekleşen Newroz etkinlikleri 11.03.2012 tarihinde baş-
lanmıştır. Etkinliklere İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeleri gözlemci 
sıfatı ile katılmıştır.

İzmir İli Bornova İlçesi Pınarbaşı Mevkiî’nde yapılan ilk etkinlikte 
gözlemcilerimiz etkinlik sonrası kolluk güçleri ve eylemciler ara-
sında çatışma yaşandığı ama gözaltı yaşanmadığını gözlemlemiştir.

Bu etkinliğin arkasında Newroz öncesi İzmir Terörle Mücadele 
Şubesi tarafından o bölgede operasyon yapılarak, İzmir’in diğer il-
çelerinden de 40 kişi gözaltına alınmıştır. Bu gözaltılardan 21 kişi 
çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştır. Tutuklananlardan 8 kişi 
çocuktur.

Newroz tertip komitesi miting alanı müracaatını Gündoğdu Meyda-
nı için yapmıştır. Tertip Komitesine bu meydan verilmemiştir. Ya-
pacakları miting için İzmir’de bulunan Buca Hipodromu’nun veya 
Narlıdere Alanı verileceği tebliğ edilmiştir. Yapılan görüşmeler so-
nucu tertip komitesi, Buca Hipodromu’nu kabul etmiştir.

Newroz alanında kolluk güçlerinin kurulan bariyerlerin hemen yanı 
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başında durması, kolluk güçlerinin ve emniyet amirlerinin alan çev-
resinde bulunan tüm binaların üstünde kare kare kayıt yaptığı göz-
lenmiştir.

Kapı aramalarında özellikle kadın polislerin aramasının usule uy-
gun olmadığı gözlenmiştir.

Miting sırasında 2 vatandaş arama noktasında üzerlerinde çakı ol-
ması gerekçesiyle gözaltına alınmıştır.

25.03.2012 günü Torbalı İlçesi’nde Newroz Kutlaması için emniye-
te başvuru yapılmıştır. Emniyet yetkilileri Newroz günü olmadığı 
gerekçesiyle başvuruyu kabul etmemiştir. Aynı günün gecesi BDP 
Torbalı İlçe Başkanı Mehmet Öztürk’ün evi saat 23:30 civarında 
kurşunlanmıştır. Derneğimize başvuruda bulunan Mehmet Öztürk, 
başvurusunda, kendisinin, yapacakları etkinlik için izin almak ge-
rekçesiyle gittiği Torbalı Emniyet Müdürlüğü’nde tartışma yaşandı-
ğını; aynı gece evinin kurşunlanmasının tesadüf olmadığını beyan 
etmiştir.

KAHRAMANMARAŞ

Maraş’ın Elbistan İlçesi’nde 20 Mart günü kutlanması planlanan 
Newroz, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi nedeniyle yasaklandı.

KARS

Kars Valiliği Kağızman ve Digor İlçelerinde kutlanmak istenen 
Newroz mitinglerine izin vermedi. 20 Mart’ta BDP Kağızman ve 
Digor İlçe Örgütleri öncülüğünde yapılması planlanan Newroz et-
kinliğinin 21 Mart’ta yapılmaması durumunda izin verilmeyeceğini 
belirten valilik, gerekçe olarak da bayramların gününde kutlanma-
sını gösterdi. Öte yandan Kars’ta 1 kişinin gözaltına alındığı öğre-
nildi.

MANİSA

Manisa’nın Salihli İlçesi Gaffar Okkan Mahallesi’nde 20 Mart günü 
yapılmak istenen ancak Kaymakamlık tarafından yasaklanan New-
roz kutlamalarına polisin müdahalesi sonucunda gözaltına alınan 25 
kişi emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edil-
di. Savcılıkta ifadeleri alınan 22 kişi serbest bırakılırken, 3 kişi ise 
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tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye 
sevk edilenlerden 2’si serbest bırakılırken, Celal Bayar Üniversi-
te öğrencisi Osman Özdemir ise tutuklanarak, Manisa Cezaevi’ne 
gönderildi.

MARDİN

BDP Nusaybin, Derik, Savur ve Dargeçit İlçe Örgütlerinin 20 Mart’ta 
gerçekleştirmek istedikleri Newroz Kutlamalarına kaymakamlıklar 
olumsuz yanıt verdi. Başvuruları değerlendiren ilçe kaymakamları, 
İçişleri Bakanlığı’nın 15 Mart tarihli ve 337-2162/62258 sayılı ge-
nelgesini gerekçe göstererek, Newroz’un 21 Mart’ta kutlanmasını 
istedi. Kaymakamlık, belirtilen tarihin dışında gerçekleştirilecek 
olan Newroz kutlamalarına müsaade edilemeyeceği ve sorumlular 
hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

Mardin’in Derik İlçesi’nde 20 Mart’ta kutlanacak olan Newroz ön-
cesi 17 Mart günü yapılan ev baskınlarında 12 kişi gözaltına alın-
dı. Bahçelievler, Cevizpınar, Tepebağ, Söğütözü, Küçükpınar, Dağ 
Mahalleleri ile Kumtere Köyü’nde yapılan ev baskınlarında Önder 
Adam, Selahattin Dölek, M.B (16), M.R.B. (16), Mehmet Ekinci, 
Barış Önen, Rojbin Önen, Ahmet Temel, Ramazan Eroğlu, Mustafa 
Tekin ve Serhat Tekin gözaltına alındı.

Derik’te 20 Mart tarihinde yapılacak olan Newroz kutlamasına izin 
verilmediği ve buna rağmen Newroz’a katılım için çalışma yürüt-
tükleri gerekçesiyle Derik Belediyesi Meclis üyesi Hamdullah Din-
ler, BDP İlçe Yöneticileri Mahmut Mercen ve Mustafa Aktan 19 
Mart günü polisler tarafından gözaltına alındı.

Derik İlçesi’nde 17 Mart’ta evlerine yapılan baskınlar sonucu gö-
zaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından 19 Mart günü 
Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerin-
den sonra 12 kişi tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye gönde-
rildi. Mahkemede, 8 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakı-
lırken, Barış Önen, Yusuf Dost, Mustafa Tekin ve Serhat Tekin ise, 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettikleri” ve “molotofkokteyli attıkları” iddiasıyla tutuklandı.

BDP Derik İlçe Binası ve Derik Belediyesi Zana Eğitim Destek 
Evi’ne yapılan baskın sonucu binalarda yaklaşık 6 saat arama yapan 
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polisler, bilgisayar hard disklerine el koydu. Aramaların ardından 
BDP İlçe Eşbaşkanları Adil Aktaş ve Nuran Ekenek ile ilçe yöneti-
cisi A. Vahap Çeri gözaltına alındı.

Derik İlçesi’nde 19 Mart’ta gözaltına alınan Derik Belediyesi Mec-
lis Üyesi Hamdullah Dinler, BDP Derik İlçe Eşbaşkanları Adil Ak-
taş ve Nuran Ekenek, BDP İlçe Yöneticileri A. Vahap Çeri, Mah-
mut Mercen ve Mustafa Aktan, emniyetteki işlemlerinin ardından 
21 Mart günü Derik Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. 6 BDP’li 
yönetici, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanma tale-
biyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Belediye Meclis Üyesi 
Hamdullah Dinler, BDP İlçe Eşbaşkanı Nuran Ekenek ve İlçe yö-
neticisi Mahmut Mercen’i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıra-
kırken, BDP İlçe Eşbaşkanı Adil Aktaş ve ilçe yöneticileri A.Vahap 
Çeri’yle Mustafa Aktan’ı ise “örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüt 
adına suç işlemek” iddiasıyla tutukladı.

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 20 Mart günü yasaklara rağmen 
halk, polis barikatlarını aşarak Newroz alanına girdi. Coşkulu bir 
şekilde gerçekleştirilen Newroz kutlamasının ardından BDP İlçe 
teşkilatına yürümek isteyen kitleye polis gaz bombaları ve tazyik-
li su ile müdahale etti. Kutlamanın yapıldığı alan ile alana bakan 
birçok mahalle atılan gaz bombalarının dumanı altında kalırken, 
sık sık patlama sesleri duyuldu. Müdahaleye rağmen yürüyüşüne 
devam eden DTK Koordinasyon Kurulu Üyesi Ayla Akat Ata’yla 
polis yetkilileri arasında sert tartışma yaşandı. Polise tepki gösteren 
Ata’ya çevrede bulunan yurttaşlar destek verdi. Öte yandan polis 
Çağ Caddesi üzerinde bulunan bir eve gaz bombası attı. BDP’ye 
ait seçim otobüsü ile sivil bir araca da gaz bombasının isabet ettiği 
çatışmalar, birçok mahalleye yayıldı. Müdahale sırasında 2’si kadın 
6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Yara-
lananlar arasında Sol parti Stockholm Belediye Grup Başkanı Ann 
Margarethe Livh’de bulunmaktadır.

Nusaybin’de 20 Mart günü gerçekleştirilen yürüyüş sonrası çı-
kan olaylarda gözaltına alınan A.T (17), Y.D (16) ve D.Ö (16) adlı 
çocuklar Nusaybin Adliyesi’ne çıkarıldı. Nusaybin Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na çıkarılan 3 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye 
sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çocuklardan 2’si serbest bırakı-
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lırken; Y.D adlı çocuk “yasadışı gösteriye katıldığı” iddiasıyla tu-
tuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 21 Mart günü yaklaşık elli bin ki-
şinin katılımıyla gerçekleşen Newroz kutlamasının ardından yurt-
taşlar yürüyüşe geçti. Otogar alanından Özgürlük Meydanı’na yü-
rüyen onbinlerce kişi, Kilise Caddesi üzerinde barikat kuran polis 
tarafından engellendi. Polisin barikatına taşlarla karşılık veren kit-
le, daha sonra Sobacılar Sokağı üzerinden Özgürlük Meydanı’na 
doğru tekrar yürüyüşe geçti. Yürüyüşe BDP eski Siirt Milletveki-
li Osman Özçelik, BDP Kızıltepe İlçe Eşbaşkanı Ömer Turgay ve 
Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Şerife Alp da katıldı. Özgürlük 
Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından polisler gaz bomba-
larıyla kitleye müdahale etti. Yurttaşlarda gaz bombalarına taşlar-
la karşılık verdi. Polisin sert müdahalesi sonucunda Kızıltepe gaz 
bombalarının dumanı altında kalırken, çok sayıda yurttaş gazdan et-
kilenerek fenalaştı. Özgürlük Meydanı’nda polisler tarafından darp 
edilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin burnunda kırıklar oluştuğu 
ve kulaklarından da kan geldiği ve hastaneye götürüldüğü bildirildi. 
Olaylar sırasında bir başka yurttaşın da yaralandığı öğrenildi. Bütün 
cadde ve sokakları kapatan polisler, rastgele her yöne gaz bombası 
attı. TOMA araçlarından BDP Kızıltepe İlçe Binası’na tazyikli su 
sıkıldı. Polisler, daha sonra ilçe binasının içinde bulunduğu pasaja 
çok sayıda gaz bombası attı. Çatışmalar ara sokaklarda uzun süre 
devam etti.

Mardin merkezde 21 Mart günü gerçekleştirilen Newroz Kutlaması 
olaysız sona ererken, kutlamalar için kentte bulunan 2 Alman göz-
lemcinin polis tarafından darp edilerek tehdit edildikleri bildirildi.

MERSİN

16 Mart günü Newroz öncesi kadın aktivist Saadet Kuran gözaltına 
alınmıştır. 19 Mart günü de 10 kişi gözaltına alınmıştır.

Gerekli yasal başvuruları zamanında yapılarak, tüm hazırlıkları ta-
mamlanan Newroz kutlamaları İçişleri Bakanlığının genelgesi ge-
rekçe gösterilerek engellenmiştir.

İHD Gözlem Heyetini yapmış olduğu ön tespitler;
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Heyetimiz 20.03.2012 günü sabah saat 09:00’da İnsan Hakları 
Derneği’nde toplanarak değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra 
mitingin yapılacağı alana gitmiştir. Polisin, heyet üyeleri dahil ol-
mak üzere, miting alanına gitmeye çalışan halka ve yoldan geçen 
yurttaşlara karşı çok sert davrandığı; çevredeki tüm yolların, ana 
caddelerin kapatıldığı gözlemlenmiştir. Adeta kent abluka altına 
alınmıştı. Çeşitli yerlerde sürekli gaz bombaları atılarak çevre kirli-
liği yaratılmış, gerginlik bilinçli şekilde tırmandırılmıştır. Gözlem-
cilerin bulunduğu tüm noktalarda, kolluk göçleriyle diyalog giri-
şimlerinden sonuç alınamamıştır.

İçlerinde Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, İstanbul Milletve-
kili Sırrı Süreyya Önder, Akdeniz Belediye Başkanı M. Fazıl Türk, 
devletdışı örgütlerin temsilcileri ve İHD Gözlem Heyeti’nden tem-
silcilerin bulunduğu bir gruba Hal Kavşağı’nda önü kesilerek, gaz 
bombalarıyla saldırılmıştır. Milletvekilleri ve grup içinde bulunan-
lar gazdan etkilenmiş ve tartaklanmışlardır. Yine içlerinde gözlemci 
heyetimizde yer alan, SDP İl Başkanı Serkan Kaya, Halkevi Şube 
Başkanı Şamil Işık Cevahir, HDK Sözcüsü Müslüm Tank’ın içinde 
bulunduğu 8 kişi gözaltına alınıp, araçlar içinde darp edilip, haka-
rete uğramışlardır. Sağlık sorunu olanlarla ilgili olarak acil sağlık 
hakkı talepleri engellenmiştir ve “ölmezsiniz size bir şey olmaz” 
denilmiştir.

Aileleri tarafından İHD’ye yapılan gözaltı başvuru sayısı 43 kişidir. 
Ancak bu sayının daha yüksek olduğunu tahmin edilmektedir. Gö-
zaltına alınanlardan 9 kişi 25 Mart günü tutuklanmıştır.

Heyetimizin Şevket Sümer, Hal, Güneş, Özgürlük ve Çilek Ma-
hallelerinde yaptığı gözlemlerde birçok ev ve işyerinin atılan gaz 
bombalarıyla tahrip edildiği; özellikle Şevket Sümer Mahallesi’nde 
bir eve atılan gaz bombası sonucu çocukların içerde mahsur kal-
dıkları; heyetin çocukların kurtarılması yönündeki öneri ve talepleri 
red edilmiştir. Kapılar kırılarak kurtarıldıkları, sağlık sorunlarının 
devam ettiği gözlemlenmiştir. BDP Akdeniz İlçe Binası içinde üye-
lerin bulunduğu sırada camlar kırılarak gaz bombası atıldığı görül-
müştür. Gaz bombalarından, özellikle çocukların, yaşlıların ve kalp 
rahatsızlığı olanların çok etkilendikleri görülmüştür.

Havada ve karada aşırı güç kullanıldığı, aynı zamanda ateşli silah 
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kullanıldığı heyetimiz tarafından tespit edilmiştir. 

Newroz’dan sonra 22 Mart günü yapılan ev baskınlarında Mersin 
Üniversitesi öğrencisi 10 genç gözaltına alınmıştır.

MUŞ

Muş’un Malazgirt ve Bulanık İlçelerinde 20 Mart günü kutlanması 
planlanan Newroz, kaymakamlıklar tarafından yasaklandı.

Malazgirt Belediye Garajı’nda 20 Mart günü yapılacak Newroz kut-
laması öncesi polis bölgeyi abluka altına aldı. Parti binasına gelen 
yurttaşları tek tek arayan polisler, ilçe binasını da ablukaya aldı. Po-
lisin izin vermemesi üzerine parti binası önünde basın açıklaması 
yapıldı. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın konuşmasının ardın-
dan yürüyüş yapan kitleye polis müdahale etti. Polisin gaz bombası 
ve tazyikli suyla müdahalesine taşlarla karşılık verildi. Çıkan çatış-
mada yaralananların olduğu belirtilirken, 4 kişi de, gözaltına alındı.

Muş’un Bulanık İlçesi’nde 20 Mart günü sabah saatlerinde ilçe 
merkezine gelen çok sayıda polisin, kutlamanın yapılacağı alana 
giderek, yeşil-kırmızı-sarı flamaları sökerek yaktığı belirtildi. Ola-
yın duyulmasının ardından alana giden BDP Bulanık İlçe Başkanı 
Sani Kutmaral ve tertip komitesi üyeleri duruma tepki göstererek 
yapılanların tahrik edici davranışlar olduğunu söyledi. Daha sonra 
BDP Bulanık İlçe Binası önünde bir araya gelerek alana yürümek 
isteyen kitleye terminal alanında barikatlar kuran polisler tarafından 
müdahale edildi. Gaz bombaları ve tazyikli suyla kitleye müdaha-
lede bulanan polislere, taş ve havai fişeklerle karşılık verildi. Uzun 
süren müdahalenin ardından kitle ara sokaklara dağıldı. Sokaklarda 
yer yer çatışmalar devam ederken, 15 yaşındaki Osman Akay adlı 
çocuk gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olaylarda 6 kişi gö-
zaltına alındı.

21 Mart günü Muş merkezdeki Newroz Kutlaması’ndan sonra kit-
lenin büyük bölümü dağılırken bir grup, DTK Eşbaşkanı Ahmet 
Türk’e yapılan saldırıyı kınamak amacıyla merkeze doğru yürüyüşe 
geçti. Yürüyüşe geçen kitleye polisin yaptığı müdahale sırasında 4 
kişi hafif yaralanırken; 15 kişi ise gözaltına alındı. 24 mart günü 2 
kişi tutuklandı.
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ŞANLIURFA

Urfa’da Siverek, Hilvan, Birecik, Suruç, Halfeti BDP ilçe örgütle-
rinin Newroz’un 20 Mart’ta kutlanması için yaptığı başvurular il-
çelerdeki kaymakamlıklar ve emniyet müdürlükleri tarafından “gü-
venlik” gerekçesiyle kabul edilmedi.

Urfa Merkez Eyübiye Mahallesi’nde Newroz Kutlaması öncesi 18 
Mart günü yapılan Newroz etkinliğine polis müdahale etti. “Ora-
mar” ezgisinin çalınmasının yasak olduğunu belirten polis sık sık 
uyarılarda bulunarak, kitlenin dağılmasını, “Oramar” ve benzeri ez-
ginin çalınmamasını istedi. Kitlenin bunu kabul etmemesi üzerine 
kitleye saldıran polis, iki kişiyi gözaltına aldı.

Urfa merkezde 21 Mart günü gerçekleştirilen Newroz kutlaması 
sorunsuz geçerken, kutlamalar sonrası dağılan kitleye polis müda-
hale etti. Müdahale sonucu 3’ü avukat 5 kişi yaralanırken, 35 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 15’i savcılığa çıkarılmadan 
serbest bırakıldı.

Urfa’da 21 Mart’ta düzenlenen Newroz kutlamaları sırasında ve 
kutlamaların ardından gözaltına alınan 20 kişiden 19’u 23 Mart 
günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, Velat 
Çay adlı yurttaş ise “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla tutukla-
narak, Urfa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Urfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 20 Mart’ta kutlanacak Newroz önce-
si 17 Mart akşamı Hürriyet Mahallesi’nde bir araya gelen yüzlerce 
yurttaş, ateş yakarak davul zurna eşliğinde Newroz kutlaması yaptı. 
Yurttaşlar kutlamaya devam ederken, Çevik Kuvvet ekipleri ve pan-
zerlerle kutlama alanını ablukaya alan polis, kitleye tazyikli su ve 
gaz bombaları ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 4 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi.

Viranşehirliler 20 Mart günü yapmak istedikleri ancak yasaklanan 
Newroz bayramı için sabah saatlerinden itibaren Newroz alanında 
toplanmaya başladı. Şırnak mahallesinde bulunan Newroz alanına 
yüzlerce kişi yürümeye başladı. Newroz alanının çevresi yaklaşık 
beş bin polis tarafından kapattı ve ardından gaz bombaları ve taz-
yikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişi yara-
lanırken, 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Müdahale esnasın-
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da Diyarbakır milletvekili Leyla Zana gazdan fenalaşarak bölgeden 
uzaklaştırıldı. BDP ilçe başkanı Halis Aktaş ve Belediye Başkan 
Vekili Mehmet Burun yaralandı.

Viranşehir’de 20 Mart günü yapılması planlanan Newroz kutlama-
larına yapılan polis müdahalesi sonucu gözaltına alınan 25 kişi, 22 
Mart günü adliyeye sevk edildi. Viranşehir Adliyesine getirilen 25 
kişiden savcılık sorgulamasının ardından 7’si serbest bırakılırken 
18 kişi ise tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 
İzzet Demir, Mehmet Divanlı, İbrahim Yol, Sedat Çelik, H.A., Ab-
durrahim Dağdelen ve Yusuf Asi adlı kişileri “örgüt üyesi olmak”, 
“örgüt propagandası yapmak” ve “kamu malına zarar vermek” id-
diası ile tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan 7 kişi Urfa E Tipi 
Kapalı Cezaevine gönderildi.

Suruç İlçesi’nde 20 Mart günü Buğday Pazarı Meydanı’nda kutla-
nacak Newroz öncesi ilçede olağanüstü önlemler alındı. İlçe mer-
kezine giriş çıkışlara, köy çıkışlarına, mahallelere, çarşı merkezine 
ve BDP İlçe binasına gelen yollara zırhlı araçlar ve yüzlerce polis 
yerleştirildi. BDP Suruç İlçe Binası’na toplanarak buradan Newroz 
alanına yürümek için gelmek isteyen yurttaşlara kimlik kontrolü 
yapılırken, araçların içinde aramalar yapıldı. İlçe binasına gidişlere 
polis tarafından izin verilmedi. Polisin kutlamaya izin vermemesi 
üzerine BDP’liler bir açıklama yaptı. Açıklamaların ardından, yurt-
taşlar oturma eylemine geçti. Oturma eyleminin ardından, BDP ilçe 
binasına geçildi ve çıkışta da polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına 
alınanlardan E.E. ve M.E. 22 mart günü tutuklandı.

Siverek İlçesi’nde 20 Mart günü yasaklanan Newroz mitingi, ya-
saklamalara rağmen binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Firkan 
Şehit Alanı’nda Newroz kutlaması sonrası yapılan yürüyüşte olay-
lar meydana geldi. Yürüyüş yapan kitleye polis müdahale ederek, 7 
kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan akşam saatlerinde de devam eden 
gözaltı operasyonları sonucu 4 kişi daha gözaltına alındı.

BDP Halfeti ilçe binasının önünde bulunan alanda toplanan yüz-
lerce kişi, Newroz’u kutlamak için yürüyüşe geçti. Polisler alanın 
çevresinde barikat kurarak yüzlerce kişinin alanın girmesini en-
gelledi. Ardından kitle BDP Halfeti İlçe Binası önünde toplanarak 
Newroz ateşini yaktı. Daha sonra polisler, kitleye gaz bombalarıyla 
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müdahale etti. Kitlede polise taşlarla karşılık verdi. Çıkan olaylarda 
polisler, BDP İlçe Başkanı Mustafa Bayram ile İbrahim Canpolat, 
Şaban Yılmaz, Mesut Altıntaş ve İsmet Güzeltaş’ı gözaltına aldı. 
İlçede olaylar sona ererken, yaralanan ve gözaltına alınan İbrahim 
Canpolat polisler tarafından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Ayrıca 1 polis de yaralandı.

ŞIRNAK 

Şırnak’ın Cizre, Silopi Uludere ve İdil İlçelerinde 20 Mart günü 
yapılması planlanan Newroz kutlamaları, İçişleri Bakanlığı’nın 
Newroz’un 21 Mart günü dışında kutlanamayacağı yönündeki ge-
nelgesi sonrası valilik ve kaymakamlıklarca yasaklandı.

Cizre İlçesi’nin Dicle Mahallesi’nde Newroz kutlamaları çerçeve-
sinde 17 Mart akşamı yakılan ateşin etrafında davul zurna eşliğinde 
yüzlerce kişi halay çekti. Kısa bir süre sonra kutlamanın yapıldığı 
alana çok sayıda Akrep tipi zırhlı araçla gelen yüzlerce polis, kitle-
nin dağılmasını istedi. Kitle ile polis arasında geçen kısa süreli ger-
ginlikten sonra BDP İlçe Yöneticisi Hasan Aydın gözaltına alındı.

Cizre’de 20 Mart günü Newroz kutlamasının yapılacağı Nuh 
Mahallesi’nde bulunan BDP Cizre İlçe Binası önünde toplanan bin-
lerce kişiye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
Kitle polise taşlarla karşılık verirken, şiddetli çatışmalar yaşanmaya 
başladı.

Cizre İlçesi’nde Newroz kutlamasına izin vermeyen polis, uzun 
namlulu silahlarla BDP Cizre İlçe Binası’na doğru ateş açtığı belir-
tildi. Kitlenin İdil Caddesi’ne gelmesiyle polis zırhlı araçlardan yo-
ğun gaz bombası ve tazyikli suyla kitleye müdahale etti. Müdahale-
ye karşılık veren kitle ile polis arasında sert çatışma yaşandı. Çıkan 
olaylarda 3 polisle 2 yurttaşın Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı 
öğrenildi; 1 polis ile 1 yurttaşın durumunun ağır olduğu belirtildi. 
Durumu ağır olan polisin helikopter ile çevre illerdeki hastaneye 
götürüldüğü belirtilirken; 2 yurttaşın da tedavi altına alındığı öğre-
nildi. Olayların ardından çok sayıda eve baskın düzenlendi; olaylar 
sırasında bir yurttaşın evine sığınan BDP Van Milletvekili Özdal 
Üçer’in de bulunduğu ev, polisler tarafından basıldı. Yapılan bas-
kında evde bulunan 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltılara tepki göste-
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ren Üçer’le polis arasında tartışma yaşandı.

Cizre’de polislerinin panzerler üzerinden halkın üzerine ateş açtı-
ğı bildirildi. Edinilen bilgilere göre 3’ü polis 6 kişinin yaralandı-
ğı ve Cizre Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı öğrenil-
di. Öte yandan hastaneye kaldırılan yurttaşlardan birinin BDP İlçe 
Binası’ndan sedyeyle çıkarıldığı bildirildi. Öte yandan yaşanan 
çatışmada silahla yaralandığı belirtilen polis Ahmet Toprakoğulu, 
sonraki gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şırnak’ın Cizre İlçesi’ndeki olaylar gece geç saatlere kadar devam 
etti ve aralarında BDP İlçe Başkanı Nimet Aşut ile Belediye Başkan 
Vekili Mustafa Gören’in de bulunduğu 69 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. Gözaltına alınanlar içinde yaralıların da olduğu belirtildi. 
Gözaltına alınan 69 kişi, 22 Mart günü adliyeye sevk edildi. Gece 
geç saatlere kadar devam eden ifade işlemlerinin ardından araların-
da Cizre Belediye Başkanvekili Mustafa Gören ve BDP Cizre İlçe 
yöneticisi Hasan Aydın’ın da bulunduğu 49 kişi serbest bırakılırken; 
20 kişi ise “izinsiz gösteriye katılmak”, “polisi öldürmeye teşebbüs” 
ve “devlet memuruna mukavemet” iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklanan 20 kişinin isimleri şöyle; BDP Cizre İlçe yöneticileri 
Abdulkerim Benzer ile Hasan Aydın, Ramazan Ürgen, Reşit Acar, 
Ramazan Özdek, İbrahim Özkan, Mehmet Nezir Timurtaş, Sait 
Duru, Baran Vesek, Zeynep Tekin, Hamza Adıgüzel, Agit Aksın, 
Mahsun Avcı, Abdurrahim Mendeş, Ali Üstün, İdris Çoban, Abdur-
rahim İveren, Hamza Karaduman, Vedat Acar ve Nurettin Elçi.

Cizre’de adliyeye getirilenlerden 7’sinin vücudunda yoğun darp iz-
lerinin olduğu belirtildi. Adliyeden önce hastaneye götürülen 29 ki-
şiden darp izi olanlara doktorun rapor vermek istediği ancak polisin 
engel olduğu iddia edilirken; polis ile doktorlar arasında tartışma 
çıktığı öne sürüldü.

Silopi’de 16 Mart günü Newroz öncesi 35 kişi gözaltına alınmış 
olup, bunlardan 22’si 19 Mart günü tutuklanmıştır.

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 20 Mart günü onbinlerce kişinin Newroz 
alanında toplanmasının ardından yapılan açılış konuşmasından son-
ra BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna halka seslenmek üzere 
platforma çıktı. Ayna’nın platforma çıkmasıyla birlikte polis miting 
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alanındakilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. 
Alandan çıkan kitlenin polis müdahalesine taş ve Molotofkokteyl-
leriyle karşılık vermesiyle çatışmalar alanın dışına yayıldı. Çatışma 
esnasında polis havaya ateş açarken, aralarında çocukların da bu-
lunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çatışmalar ilçenin bü-
tün mahallelerine yayılırken, 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Yenimahalle ve Turgut Özal mahallerinde 
toplanan binlerce kişi, davul zurna eşliğinde halay çekti. Ana cad-
delerde barikat kuran polis, kitlenin yürüyüşe geçmesinin ardından 
barikatını kaldırarak çekildi. Yürüyüşle Atakent Mahallesi’nde bu-
lunan Newroz Alanı’na gelen binlerce kişi, Newroz ateşini yakarak 
kutlamaya başladı. Polis barikatının aşılmasının ardından kutlama 
için ilçenin birçok yerinden gelişler devam ederken, kutlama mü-
zikle devam etti. Daha sonra kutlama yapan binlerce kişiye polis 
bir anda gaz bombaları ile müdahale etti. Polisin müdahalesine kitle 
de taşlarla karşılık verdi. İlçede çatışmalar uzun süre devam etti. 2 
kişinin yaralandığı belirtildi.

SİİRT

16 Mart günü Newroz kutlamaları öncesi aralarında Özgür Öğrenci 
Derneği üyelerinin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştır.

20 Mart günü Siirt Merkez’de, Siirt Newroz Tertip Komitesi tara-
fından Newroz kutlaması yapılmasına dönük alınan kararın Valilik 
tarafından engellenmesi üzerine kutlamanın 21 Mart günü yapılma-
sı Siirt Newroz Tertip Komitesi tarafından kararlaştırıldı.

15 Mart günü BDP öncülüğüne Siirt Merkez Evren Mahallesi’nde 
yapılan kutlama da İHD Şubesi tarafından takip edilmiştir. Bu kut-
lama esnasında kutlamayı yapan kitle tarafından herhangi bir ger-
ginliğin gerçekleşmediği; etkinlik alanında bulunan polis ekiple-
rinin ise infial yaratacak şekilde yoğun güvenlik önlemleri aldığı 
tespit edilmiştir. Buradaki etkinliğe katılan BDP Eşbaşkanı Gülten 
Kışanak’ın kitleye hitaben yapacağı konuşmaya başlamasıyla bera-
ber kutlamanın yapıldığı alanda bulunan polis araçlarından aniden 
siren çalınmıştır. Amacın, Kışanak’ın konuşmasını engellemek ol-
duğu düşünülmektedir.

Siirt Merkez’de 21 Mart günü yapılan Newroz etkinliğinde saat 
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11.00 sıralarında Siirt Merkez Alan Mahallesi’nden kutlamalara 
katılmak üzere alana girmek isteyen grupla kolluk güçleri arasında 
kısa bir gerginlik yaşanmış; araya giren İHD’nin gözlemci heyet 
üyeleri, tertip komitesi üyeleri sorunun çözümüne katkıda bulun-
muşlardır.

Siirt Merkez’de yapılan Newroz Kutlaması’ndan sonra dağılan kit-
leye, yürüyüş yapılacak gerekçesiyle gaz bombalarıyla müdahale 
edilmiş; olaylarda BDP Milletvekili Nursel Aydoğan, Siirt Belediye 
Başkanı Selim Sadak ile birçok yönetici ve halk atılan gaz bombala-
rından zehirlenmiş, polislerin şiddetine maruz kalmışlardır.

Müdahale esnasında net olmamakla birlikte 5 kişinin gözaltına alın-
dığı ve 10’a yakın kişinin de yaralandığı tespit edilmiştir.

21 Mart akşamı Siirt Merkez’de bazı mahallelerde (Evren Mahalle-
si) polisin gaz bombası kullanmış ve bu mahallede ikamet edenler 
atılan gazlardan etkilenmiştir.

22 Mart günü ise bir gün önceki Newroz kutlamaları bahane edile-
rek, 5 kişi daha gözaltına alınmıştır.

TUNCELİ (DERSİM)

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde 18 Mart’ta yapılması planlanan 
Newroz Kutlaması, “Çanakkale anmasıyla aynı güne denk geldi-
ği” gerekçesiyle yasaklandı. Newroz Tertip Komitesi’nin 19 Mart 
için yaptığı başvuru ise, Tunceli Valiliği’nin, Newroz’un 21 Mart’ta 
kutlanması yönünde kararı olduğu gerekçe gösterilerek reddedildi.

Ayrıca Dersim’in Pertek ve Mazgirt İlçelerinde 20 Mart günü kut-
lanması planlanan Newroz’da kaymakamlıklar tarafından yasaklan-
dı.

Mazgirt’in Akpazar Beldesi’nde 20 Mart günü kutlanacak olan 
Newroz Tertip Komitesi, başvuruda bulunmuştu. Tertip komitesinin 
izin talebi kabul edilirken; İçişleri Bakanlığı’nın Newroz’a ilişkin 
yayımladığı genelgenin ardından, verilen izin iptal edildi.

VAN

Van 20 Mart’ta Belediye Garajı yanında kutlanacak olan Newroz et-
kinliğine Van Valiliği’nin izin vermediği bildirildi. Valilik, Newroz 
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kutlamasının 21 Mart günü yapılmasını istedi.

Van’da Belediye Garajı’nda yapılacak kutlama için yurttaşlar, BDP 
Van İl Binası olarak kullanılan çadır, Sebze Hali yolu ile Karşıyaka 
Beşyol’da toplanarak alana doğru yürüyüşe geçti. BDP çadırında 
toplanan gruba BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da eşlik etti. 
Sebze Hali yolunda bir araya gelen ve alana yaklaşan yüzlerce kişi-
yi polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahaleyle 
birlikte yurttaşlar ara sokaklara dağıldı. İlk grup dağılırken, diğer iki 
grubun ise alana doğru yürüyüşü devam etti. Yapılan engellemelere 
rağmen onbinlerce kişi alana ulaşmayı başardı.

Van’da yapılan Newoz kutlamasından sonra BDP Eşbaşkanı Sela-
hattin Demirtaş Van halkını yürüyüşe davet etti. Demirtaş’ın çağrısı 
üzerine onbinlerce kişi yürüyüşe başladı. Merkeze doğru yapılan 
yürüyüşe polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Müda-
haleyle birlikte birçok noktada başlayan çatışmalar uzun süre de-
vam etti. Çatışmaların yayıldığı kentte, helikopterler kentin üzerin-
den alçak uçuşlar yaptı.

Van’da sabah saatlerinden itibaren alana akın eden kitleye polisin 
müdahalesiyle başlayan ve kutlama sonrası yürüyüşe geçen kitle-
ye polisin yaptığı müdahaleyle başlayan olayların sonunda 10 kişi 
gözaltına alınırken, yaşanan olaylarda aralarında Van Belediye Baş-
kan Yardımcısı Abdurrahman Doğar, BDP Merkez İlçe Yöneticisi 
Nimet Arslan, ile 3 polisin de bulunduğu toplam 13 kişi yaralandı. 
Yaralıların tamamı ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Van’da Seyit Fehim Avrasi Mahallesi’nde deprem sonrası kurulan 
Barış Anneleri İnisiyatifi çadırı, belediyenin çocuklar için kurduğu 
ve belediye ile gönüllülerin kullandığı çadırlara 18 Mart günü gece 
saatlerinde çok sayıda polis tarafından baskın düzenlendi. Aramalar 
sonrası çadırlarda bulunan malzemeler dağıtılırken, aynı saatlerde 
çeşitli mahallelere baskın düzenlendi. Gece boyunca yapılan ev 
baskınlarında 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. “Newroz kut-
lamalarında olay çıkaracakları” iddiasıyla gözaltına alınan kişiler İl 
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Van’da Newroz kutlaması öncesi polislerin başta Van Belediyesi’nin 
kurduğu çadırlar olmak üzere kent genelinde yapılan baskınlarda 
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gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinden sonra 22 Mart 
günü savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan 14 kişiden 9’u 
serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklama talebiyle Van Ağır Ceza 
Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği’ne gönderildi. Mahkemede, 4 kişi 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 1 kişi ise, “örgüt 
üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi.

Van’ın Başkale (Elbaq) İlçesi’nde Hafiziye, Tepebaşı ve Yenimahal-
le Mahallelerinde 23 Mart günü birçok eve polis tarafından baskın 
düzenlendi. Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile 
çok sayıda polis tarafından 03:30 sıralarında yapılan baskında BDP 
İlçe Eşbaşkanı Selahattin Bozkurt, BDP eski yöneticisi Salih Tay-
fun ve Belediye Meclis Üyesi Reşit Aslan’ın evlerinin de araların-
da bulunduğu birçok ev saatlerce arandı. “Örgüte yardım yataklık 
yaptıkları” iddiasıyla bazı evlerin kapılarının kırılarak içeri girildiği 
baskında, İlçe Eşbaşkanı Bozkurt’un kardeşi Zeki Bozkurt gözaltına 
alındı.
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6-7 HAZİRAN 2011

HOPA RAPORU

09.06.2011

6-7 Haziran 2011 tarihlerinde Hopa’ya giden sivil toplum örgütleri 
heyetinin durum değerlendirme raporu

31 Mayıs 2011 tarihinde Hopa’da yaşanan ve emekli öğretmen Me-
tin LOKUMCU’nun ölümü, onlarca insanın yaralanması, 30 kişinin 
gözaltına alınması ve 12 kişinin tutuklanması ile sonuçlanan olay-
ları yerinde incelemek ve durum değerlendirme raporu hazırlamak 
üzere oluşturulan TİHV, İHD, TTB, KESK temsilcilerinden oluşan 
6 kişilik heyetin; 6-7 Haziran 2011 tarihinde yaptığı görüşmeler, 
incelemeler, muayeneler sonucu hazırlanan durum değerlendirme 
raporudur.

Heyetin çalışmaları;

Adli Tıp uzmanı, Fizik Tedavi uzmanı, Psikiyatri uzmanı ve İnsan 
Hakları Vakfının Başvuru Hekiminden oluşan hekimler tarafından; 
6 Haziran 2011 tarihinde 11 kişi, 7 Haziran 2011 tarihinde 2 kişi, 
toplamda işkence ve kötü muameleye maruz kalan 13 kişinin mua-
yene edilmesi.

6 Haziran 2011, saat 15.00; Hopa Kaymakamı ve ilçe emniyet mü-
dürü ile toplantı.

6 Haziran 2011, saat 16.00’da Hopa Belediye Başkanı ile toplantı.

6 Haziran 2011, saat 17.30 da Hopa parkında gözaltına alınıp bıra-
kılanlar tarafından yapılan basın açıklamasına katılım.

6 Haziran 2011, saat 18.00’de mağdurlar, Hopa halkı ve sivil top-
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lum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 50 kişinin üzerinde katı-
lımcının dile getirdiği olayların gelişimi, sorunlar ve taleplerin ak-
tarıldığı toplantı.

6 Haziran 2011, saat 20.00 de Metin Lokumcunun evine taziye zi-
yareti.

7 Haziran 2011, sabah Hopa parkında Hopa halkı ile buluşma sorun 
ve taleplerin dinlenmesi, saat 12.30’da heyetin çalışmaları ile ilgili 
ön raporun Hopa halkı ile paylaşılması.

7 Haziran 2011,  saat 15.00’de Rize Tek Gıda İş Sendikasında heye-
tin ön raporunun basın ile paylaşılması.

6 Haziran 2011, saat 15.00; Hopa Kaymakamı ve ilçe emniyet mü-
dürü ile toplantıda Kaymakam’ın aktardıkları; 

“Olay günü ile ilgili bizim elimizde bol miktarda görüntü var. An-
cak bunların taraflı olduğu düşünülebilir. Bu nedenle olayların va-
hametini anlamak açısından tarafsız gazetecilerin çektikleri görün-
tüler incelenebilir.

Olaylar daha önceden hazırlıklı bir şekilde çıkarılmıştır. Aslında 
olayların Hopalılar ile bir ilgisi yoktur. Dışarıdan gelen ve olay çı-
karmak üzere hazırlanmış birkaç kişinin provakasyonu ile olaylar 
başlamıştır.

Müdahale kararını ben verdim. Vicdanen rahatım. Çünkü olay çı-
karmak için hazırlıklar yapan kitlenin tam orta yerinde yığılmış 
taşlar ve açılmamış soda şişeleri vardı. Bunları olay çıkarmak için 
önceden hazırlamışlardı.

Olaylar, polisin uygun görmediği bir pankartı indirmek istemesiyle 
başladı. Polisler pankartı indirmek istediler, ancak eli sopalı 7-8 kişi 
2 polise saldırdı. Yine şu an tutuklu olan bir şahıs pankart indirilirse 
kendimi aşağıya atarım diye bağırarak inşaatın tepesinden intihar 
girişimi tehdidinde bulunarak ortamı geriyordu.

Olaylar sırasında sadece halktan yaralananlar olmadı. Polislerden 
de yaralananlar oldu. Taş atılması nedeniyle hızlanan otobüsten bir 
polis düştü ve ağır yaralandı. Yine olaylar sırasında yaralanan iki 
kadın polisimiz düşük yaptılar.
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Dışardan gelen polis sayısı halkın abarttığı kadar değildir. 200 civa-
rında çevik kuvvet ilçe dışından getirilmiştir.

Olaylar sırasında aşırı gaz kullanımı konusunda benim bilgi ver-
mem doğru değil. Çünkü bu konuyla ilgili bir soruşturma geçiri-
yoruz. Ben de dahil tüm amirleri soruşturan 4 müfettiş Artvin’de 
soruşturmayı yönetiyor.”

6 Haziran 2011, saat 16.00’da Hopa Belediye Başkanı ile toplantıda 
aktarılanlar; 

“Öncelikle belirtmem gereken husus Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Hopa halkına karşı tahammülsüzlüğü nedeniyle olaylar 
çıkmıştır.

Bu tahammülsüzlük olaylardan bir gün önceki Milliyet Gazetesine 
de yansımıştır. AKP il genel meclisi üyesi bir şahıs ve kardeşi “…
Hopa’da yaşayan Hemşinlilerin Ermeni oldukları ve ÖDP’li komü-
nistlerin CHP’ye oy verdikleri..” şeklinde ortalığı gerecek açıkla-
malar yaptılar.

Başbakan’ın medyaya duyurduğu pankart Metin Lokumcu’nun 
ölümü sonrası oraya asılmıştır. Polisin indirmek istediği, olaylar-
dan önce orada olan ve gerginliğin çıkmasına neden olan pankartta 
“Karadeniz’in Asi Çocukları Suyuna ve Çayına Sahip Çıkıyor” ya-
zıyordu. Güvenlik güçlerinin ve Başbakan’ın korumaları bu pankar-
tı neden indirmeye çalıştılar anlayabilmiş değiliz.

Dışarıdan gelen polislerin olayların çıkması ve büyümesi için özel 
bir çabaları vardı. Dışarıdan gelen polisler sürekli halka küfür edi-
yorlardı, tehditler yağdırıyorlardı. Hopa’da çalışan polisler duru-
mun farkına vararak dışarıdan gelen polislerin sakin olmalarını sağ-
lamaya çalışıyorlardı ve bu nedenle Hopa polisi ile dışarıdan gelen 
polisler arasında gerginlikler, küfürleşmeler, yumruklaşmalar oldu.

Olay sırasında Başbakan’ın ve Kaymakam’ın iddia ettiği gibi her-
hangi bir planlanmış durum yoktu. İnsanlar halay çekiyorlardı ve 
buna bile ciddi bir tahammülsüzlük vardı. Halay çekilen yer inşaat 
alanıdır ve orada taşların olması kadar doğal bir şey olamaz. Olay 
çıkarmak için taş ya da şişe biriktirmek şeklinde bir şey yoktu. Hele 
Molotof ve sopa hiç yoktu. Gerginlik çıkınca inşaat halindeki bina-
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dan temin edilen şeylerle insanlar kendilerini savundu.

Jandarmanın araya girmesiyle olaylar dinmek üzereydi. Ancak po-
lisin araçtan düşmesi ve Başbakan’ın korumalarının hastane çev-
resinde çok fazla miktarda mermi sıkmaları, biber gazı sıkılmasını 
sağlamaları nedeniyle ortam yine gerildi ve olaylar arttı.”

6 Haziran 2011, saat 18.00’de mağdurlar, Hopa halkı ve sivil top-
lum örgütlerinin temsilcileriyle yapılan toplantıda Hopa halkının 
olayların gelişimiyle ilgili aktardıkları;

• Bir ay önce Bakan Hayati Yazıcı’yı ilçelerine sokmayan Hopa hal-
kı, deresine-çayına-emekçisine sahip çıktıkları için Erdoğan tarafın-
dan cezalandırılmıştır.

• 30 Mayıs 2011 tarihli, Başbakanın mitinginden 1 gün önce Mil-
liyet gazetesinde Mehveş Evin’in “Artvin’de seçim Çetin Virajlı” 
isimli gazete haberinde; Başbakanın ilçe halkı için hakarete varan 
etnik ayrımcılık söylemleri yapıldığı görülmüş, bu durum ilçe hal-
kını huzursuz etmiştir (Ek 1).

• Daha önce hiçbir ilçede seçim mitingi düzenlemeyen Başbakan 
R.T. Erdoğan’ın 31 mayıs günü Hopa’ya seçim mitingine gelece-
ği bilinmektedir. Başbakan henüz ilçelerine gelmeden Hopa halkı 
“HES’lere karşı tepkilerini göstermek, derelerine sahip çıkmak ve 
geçim kaynağı olan çay kota- kontenjanları hakkında tepkilerini dile 
getirmek” için barışçıl ve demokratik protestolarını dile getirmek is-
temiştir. 31 Mayıs sabahı Hopa meydanında toplanan halk horonlar 
ederek tepkisini dile getirmeye çalışırken, miting alanında iş ban-
kasının yanında bulunan binada aslı olan “karadenizin asi çocuğu 
çayına ve suyuna sahip çıkıyor”  yazılı pankart polis tarafından indi-
rilmek istenmiş, indirilemediğinden birden miting alanına toplanan 
halkın arkasından gaz bombaları önünden çevik kuvvetin saldırısı 
ve basınçlı su sıkılmıştır.

• Hopa’ya daha başbakan Erdoğan gelmeden çevre illerden binlerce 
çevik kuvvet, sivil polis ve özel koruma getirilmiştir. Hopa halkı 
bunu AKP ilçe parti binası önünde görmüştür. Çevre il plakalı polis 
otobüsleri görülmüştür. Çevre illerden gelen polisin, özel güvenlik 
ve koruma görevlilerinin tavrı yetmişli, seksenli yıllarda yaşananla-
rı aşmıştır. Özel koruma pankartın indirilememesi ile kontrolsüz bir 
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şekilde gaz bombası silahlarını, ateşli silahları kullanmaya başlamış 
ve son derece çirkin küfürler etmiştir. Genç yaşlı, kadın, erkek ve 
çocuklar gazdan etkilenmiş, çocuklar bayılmış, bir çok yaşlı insan 
sırtlarda taşınmıştır. Ancak Hopa halkını tanıyan polisi diğer polis 
gibi davranmamış, hatta gelen polisle halk arasında jandarma za-
man zaman tampon görevi görmüştür.

• Bu sırada Metin Lokumcu’nun da hastaneye kaldırıldığı ve daha 
sonra da ölüm haberi duyulmuştur. Ölüm haberi üzerine hastaneye 
gitmek isteyen halk sürekli çevik kuvvetin kaba dayağına, saldı-
rısına, kovalamasına maruz kalmış, sokak aralarında kovalanmış, 
sığındıkları dükkan içlerine gaz bombaları atılmış, esnafın dükkan-
larına sığınan halk gaz bombası yağmuruna tutulmuş, hatta boş dük-
kanlar bile bombalanmış, hastane acil içine ve hastanenin yakınında 
bulunan okul önüne de gaz bombaları atılmıştır. Bu sokak arala-
rında halk zaman zaman korunma amaçlı taş kullanmıştır. Ancak 
medyada Hopa halkının taş ve molotof kullanan organize bir terörist 
grubu gibi gösterilmesi son derece üzücü ve yanlıştır.

• Kaymakamın ve Erdoğanın söyleminin aksine; olaylar halkın taş-
lı saldırısı ile başlamamıştır. Olaylar Başbakan Erdoğan’ın daha 
Hopa’ya gelmesinden önce ilçeyi dolduran çevik kuvvet, korumalar 
tarafından halkın hiç beklemediği bir anda, pankartın indirilmek is-
tenmesi ile başlamıştır. Hopa halkı büyük bir haksızlığa uğramıştır. 
Hiçbir gören ve kayıt olmamasına rağmen Erdoğan’ın  “taş atıyor, 
molotof atıyor, eşkiya bunlar” gibi söylemleri ile olay farklı gös-
terilmeye çalışılmış, tüm medya ve halkın gözünde Hopa halkını 
kötülenmeye çalışılmıştır.

• Kaymakamın söylediğinin aksine çevre illerden getirilen sivil po-
lis ve çevik kuvvetin sayısının 200 değil, binlercedir; 15.000 olan 
nüfus şu an 25.000 olmuştur, olaylar sırasında yaşananları ise polis 
başlatmıştır.

• Bu barışçıl tepkiyi göstermek için toplandıkları meydanda, horon-
lar edilirken bir anda gaz bombaları, havaya sıkılan silahlar, çevik 
kuvvetin ve özellikle de Başbakan’ın korumalarının saldırıları ile 
savaş alanına dönen meydanda son derece zalimce muamelelere 
maruz kalınmıştır.



İNSAN, HAKLARIYLA İNSANDIR.

333

• Olaylarda son derece kontrolsüz kullanılan gaz bombası nedeniy-
le Metin Lokumcu ölmüştür. Başbakan başsağlığı dilememiş, hatta 
Metin Lokumcu’nun ismini bile ağzına almayarak halka ve mer-
humun ailesine karşı saygısızlık örneği göstermiştir. Bu anlamda 
Başbakanın Hopa halkına özür borcu vardır.

• Gazın ölüme neden olan kimyasal etkisi yanı sıra gaz bombasının 
fırlatılmasıyla gaz kanisterinin çarpma etkisi de bir çok insanı ya-
ralamıştır. 6 yaşında bir çocuğun üzerine gelen gaz kanisterinden 
çocuğu korumak için üzerine kapanan genç bir kadın kafasından 
yaralanmış, hastanelik olmuş, kafasına dikiş atılmıştır.

• Orta derecede zeka geriliği olan bir gencin dahi kelepçelenerek 
ve ağır derecede kaba dayağa maruz bırakılarak gözaltına alınması, 
hastane içine, okul önüne gaz bombası atılması bu halka reva gö-
rülmüştür.

• Olayların üzerinden 7 gün geçmesine rağmen hala bir gerginlik ve 
olağanüstü hal devam etmektedir.

• Hopa Sivil Toplum Kuruluşlarından toplam 11 kuruluşun (Ticaret 
ve Sanayi Odası, Artvin İş Adamları Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası, Şöför ve Esnaf Odası, Ziraat Odası, Esnaf Kefalet Koopera-
tifi, Hopa Tarım Kalkınma Kooperatifi, Motorlu Taşıtlar Kooperati-
fi, Hopa Muhtarlar Derneği, Artvin Turizm Derneği, Hopa A.D.D) 
Hopada yaşanan olaylarla ilgili yaptığı ortak basın açıklaması he-
yete sunulmuştur (Ek 2). Yapılan ortak basın açıklmasında; ilçenin 
ekonomik yapısı, sosyal hareketliliği ve çok kültürlü kimliği ile her 
zaman ülke kamuoyunda ilk sıralarda yer aldığı, ilçenin onuruna, 
ekonomisine, geleceğine, barışına, kardeşliğine zarar vermek ama-
cıyla olayların düzenlendiği vurgusu yapılmıştır.

TİHV ve TTB Hekimleri tarafından muayene edilen toplam 13 baş-
vurunun muayene bulguları: 

Başvuran 13 hastanın aktardığı öykülerde; 31 Mayıs günü, henüz 
başbakan gelmeden “HES’ler ve çay için taleplerini ve tepkilerini 
dile getirmek için” toplandıkları meydanda; meydandaki bir binada 
asılı olan “karadenizin asi çocukları çayına ve suyuna sahip çıkıyor” 
yazılı pankartın polis tarafından indirilmek istenmesiyle, birden bire 
arkadan gaz bombaları, önden çevik kuvvet ve basınçlı su ile saldırı 
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olduğu, dışarıdan ilçeye getirtilen çevik kuvvet, sivil polis ve koru-
maların sayısının binlerce olduğu, Hopa polisinin etkin olamadığı, 
Hopa polisine kontrolün bırakılmadığı, jandarmanın halk ve çevik 
kuvvet arasında tampon görevi yapmaya çalıştığı, saldırıların son 
derece kontrolsüz olduğu, tüm ilçenin gaza bulandığı, hastane ve 
okul önüne bile gaz atıldığı, Metin Lokumcu’nun ölümüne neden 
olacak kadar korkunç boyutlara ulaştığı, ölülerine saygı gösterilme-
diği, esnafın dükkanlarına saldırıldığı, sokak aralarına kadar polisin 
kontrolsüz bir şekilde gaz ve silahla saldırdığı, atılan gaz bombala-
rının kanisterinin çarpmasıyla bir çok kişinin yaralandığı, gözaltın-
dayken Hopa polisinin kötü muamele yapmadığı, gözaltı giriş ve çı-
kış muayenelerinde zaman zaman kelepçeli ve güvenlik güçleriyle 
birlikte muayene oldukları, 31 Mayıstan sonraki gün bazı kafelerin 
basılarak ya da sokakta yürürken insanların gözaltına alındığı, gö-
zaltında sürekli hastalığı olan insanlara kullandıkları ilaçların ve-
rilmediği, görüş yaptırılmadığı, yakınlarının bilgilendirilmediği, 12 
arkadaşlarının haksız yere tutuklandıkları, Hopa halkından bir çok 
kişinin tutuklanacak diye isminin geçtiği, halkın son derece kaygılı 
ve korku içinde olduğu, son derece haklı bir talep ve tepkilerinde bu 
derece ağır, zalimane şekilde cezalandırılmalarının şaşkınlığını ve 
güvensizliğini yaşadıkları… Dile getirilmiştir.

Muayene bulguları; Yaşları 20 ile 56 arasında değişen toplamda 
10 erkek, 3 kadın başvurunun olay üzerinden 5-7 gün geçmesine 
rağmen yapılan muayenelerinde; kaba dayağa bağlı yumuşak doku 
lezyonları, saç çekilmesine bağlı alopesi, gaz kanisteri çarpmasına 
bağlı yumuşak doku lezyonları tespit edildi.  (Bak; resim 1-4). 31 
Mayısta maruz kaldıkları kimyasal gaza bağlı gelişen; göz yaşarma-
sı, yanma, tüm vücutta yanma, nefes darlığı, mide bulantısı, kusma, 
baygınlık geçirme, ayağa kalkamama gibi şikayetler 5-7 gün sonra 
geçmişti.  Gazın kimyasal etkisine dair bulgu tespit edilemedi. Gö-
zaltına alınıp 4 gün tutulan epilepsi hastası 2 kişi gözaltı sürecin-
de sürekli kullandıkları ilaçları alamamış, ikisi de gözaltındayken 
epilepsi nöbeti geçirmişti. Ruhsal olarak yaygın uyku problemi ve 
kaygı belirtileri tespit edildi. Psikiyatrik değerlendirmede; 13 kişi-
nin 6’sı herhangi bir yakınma belirtmedi. Diğer 6 kişinin yeni geli-
şen psikiyatrik semptomları mevcuttu. 1 kişinin ise olay öncesi var 
olan yakınmalarında artış olmuştu. 3 kişiye bu yakınmalar nede-



İNSAN, HAKLARIYLA İNSANDIR.

335

niyle ilaç tedavisi başlanmış olup, 3 kişiye uzun süreli psikiyatrik 
destek alması önerildi. Gözaltına alınan 20 yaşında bir erkek hasta, 
orta derecede mental retardeydi. Olaydan sonra ellerinde titreme, 
sürekli hareketlilik, uyku bozukluğu, sık sık uyanma, kaygı, korku, 
olayları unutamama, polis görünce kaçınma, korkma gibi akut stres 
bozukluğu semptomları tespit edildi. Gözlenen psikiyatrik semptom 
profiline bakıldığında başvuranların kaygı içerikli belirtilerinin ve 
uyku sorunlarının ön planda olduğu görüldü. Bu profil 31 Mayıs 
tarihinden itibaren Hopa’da sürmekte olan korku ve güvensizlik or-
tamı ile yakından ilişkili olarak değerlendirildi.

Hopalılar tarafından dile getirilen talepler:

• İlçedeki olağanüstü hal bir an önce eski haline dönmelidir, halkın 
kaygıları, tedirginliği giderilmelidir,

• Bir an önce haksız yere tutuklanan arkadaşlarımız serbest bırakıl-
malıdır, 

• Aranıyor şeklinde ismi geçenlerin tutuklanmayacağına dair güven-
ce verilmelidir, tutuklamalara son verilmelidir,

• Sayısı binleri geçen çevik kuvvet mensupları bir an evvel geri çe-
kilmelidir,

• Provokasyon yaratan ve olayların büyümesine neden olan kişiler 
derhal ortaya çıkarılmalıdır,

• Metin Lokumcu şahsında dava açılmalı ve tüm Hopa halkı bu da-
vanın takipçisi olmalıdır,

• AKP’nin doğayı katletmesine ve geleceklerini ellerinden almasına 
tüm Türkiye karşı çıkmalıdır,

• Demokraside her siyasi düşünceye saygı duyulmalıdır.

Sonuç olarak; Erken ve geç dönem etkileri halen net olarak bilin-
meyen ve üzerinde çeşitli bilimsel çalışmalar yapılan, ancak yapılan 
birçok çalışmada; düşüklere ve solunum, kalp, hepatik yetmezliğe 
neden olduğu, kanserojen etkisinin gösterildiği, bu nedenlerle gü-
venilir kabul edilmediği bildirilen kimyasal ajanlar, Hopa’da 31 
Mayıs ve sonrasında yaşanan olaylarda son derece kontrolsüz bir 
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şekilde kullanılmıştır. Kimyasal gaz kullanımı Metin Lokumcu’nun 
ölümü ile sonuçlanmıştır. Yaşanan olaylar sonrası hem mağdurlarda 
hem de mağdur yakınlarında ciddi ruhsal sıkıntılar olduğu gözlem-
lenmiş, Hopa halkı kaygı ve güvensizliğini dile getirmiştir. Heyet 
olaylar sonucu yaşamını yitiren Metin Lokumcu’nun otopsi raporu-
nun hazırlanmasınından sonra otopsi raporunu da değerlendirecek, 
bilimsel görüşünü bildirecektir.

Bu rapor; 6-7 Haziran 2011 tarihlerinde 2 günlük inceleme ve göz-
lemlerimizi içeren değerlendirme raporudur. Basın ve kamuoyu ile 
paylaşırız.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Türk Tabipler Birliği (TTB)

İnsan Hakları Derneği (İHD)

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
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HAPİSHANELERDEKİ TÜM SORUNLAR 
ÇÖZÜLEBİLİR SORUNLARDIR

Sizlere sunduğumuz bu dosyada HAPİSHANELER İZLEME 
KURULU üyeleri olan TTB, DİSK, KESK, TİHV, İHD, ÇHD ve 
TAYAD’a 2011 yılında hapishanelerden gelen mektuplardan, yapı-
lan şahsi başvurulardan, avukatları ve aileleri aracılığıyla yapılan 
başvurulardan ve yazılı–görsel basından elde edilen bilgilerden der-
lenen hak ihlalleri sıralanmaktadır.

Kuşkusuz bu tablonun hapishanelerdeki gerçek durumu yansıtmadığı 
ortadadır. Bu rapor sadece belirttiğimiz kurumlara ulaşabilen mektup-
lardan derlenmiştir. Tutuklu ve hükümlülerin bir kısmının göndermek 
istediği mektupların hapishane idareleri tarafından engellendiğini 
unutmamak gerekir. Daha da çok sayıda tutuklu ve hükümlü ise ör-
gütlü olmadıkları için sorunlarını dile getirememektedir.

İktidar sadece devrimcilere, hakkını isteyen halka değil, kendisine 
karşı olan tüm kesimleri susturmak için hapishaneleri etkin bir şe-
kilde kullanmaktadır. Ergenekon gibi soruşturmalarda tutuklananla-
rın durumunu bu temelde ele almak gerekir. Bu kesimler bir dönem 
savundukları tecrit hapishanelerinde şimdi kendileri bulunmaktadır. 
İronik bir şekilde F tipi hapishaneler için “ 5 yıldızlı lüks oteller” 
tanımlaması yapanlar da kapatıldıkları Silivri L tipi hapishanesinde 
temel sorunlarının tecrit olduğunu dile getirmektedirler. İddialarını 
doğru kabul edip F tipi hapishaneleri 5 yıldızlı kabul edersek L tipi 
hapishaneler 7 yıldızlıdır. Bu durum esas olarak tecritin insan üze-
rindeki etki gücüdür. Asla yabana atılmaması gereken ve temel bir 
insan hakkı sorunu olarak ele alınması gereken tecrit hapishanelerde 
daha da öldürücü olmaktadır.

Avrupa ve ABD’de yaklaşık 150 yıldır uygulanmakta olan tecrit bi-
limsel araştırmalardan elde edilen sonuçlarla daha da bilinçli olarak 
uygulanmaktadır.
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2007 yılında yayınlanan genelge ile kabul edilen SOHBET HAKKI 
tecriti ortadan kaldırmamakla birlikte tecritin varlığının kabul edil-
mesi ve tecritte gedik açılması yönüyle önemlidir. Hapishanelerde 
bulunan tutuklu ve hükümlülerin hiçbir tretman programına bağlı 
olmaksızın, disiplin kurulu kararlarıyla engellenmeksizin 10’ar ki-
şilik gruplar halinde, günde 2 saat haftada 10 saat bir araya gelmesi 
şeklinde düzenlenen SOHBET HAKKI uygulanmamaktadır. Adalet 
Bakanlığının gerekçesi yeterli personel ve yer olmadığıdır. Tutuklu 
ve hükümlülere saldırmak için, onları bir gecede değişik hapishane-
lere sürgün etmek için personel bulmakta zorlanmayan Bakanlığın 
personel yeterli değil gerekçesi inandırıcı değildir. Ayrıca özellikle 
F tipi hapishanelerin devasa büyüklüğü düşünüldüğünde yeterli yer 
yok gerekçesi de inandırıcı değildir. Esas olarak Bakanlık bu hakkı 
uygulamak istememektedir. Kaldı ki kısa sürede olsa uygulanabilen 
hapishanelerde bu dile getirilen eksikliklerin sorun olmadığı görül-
müştür. Aslında böyle bir eksiklik olmadığı, mevcut personelle bu 
hakkın uygulanabildiği görülmüştür. Sorun Adalet Bakanlığının ira-
di tercihidir, Bakanlık bu hakkı uygulamak istememektedir.

Ekte sunduğumuz raporun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 
tutuklu ve hükümlüler üzerinde ağır bir tecrit uygulanmaktadır. 
Mimari olarak hücrelerle uygulanan tecrit disiplin cezalarıyla art-
maktadır. Yasal düzenlemeleri ve pratikteki uygulamaları incele-
diğimizde görüleceği üzere disiplin cezaları tecriti ağırlaştırmak 
için kullanılmaktadır. Tutuklu ve hükümlüler aile görüşü yasakları, 
mektup yasakları, gazete ve kitap yasakları, telefon yasakları, ortak 
kullanım alanlarına çıkma yasakları, hücre cezalarıyla dış dünyadan 
soyutlanmaktadır.

Disiplin yasaklarının kullanımı konusunda hapishane idarelerine 
sonsuz yetki verildiği açıktır. Hapishane idareleri gardiyanların 
saldırısına direnmeyi bile suç olarak kabul edip disiplin cezalarıyla 
cezalandırılmaktadır.

Disiplin cezaları tutuklu ve hükümlüleri ıslah etme, teslim alma ara-
cı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle de disiplin cezaları alan hü-
kümlünün şartlı tahliyesi engellenmekte ya da infazı yakılmaktadır.

Hasta tutuklu ve hükümlüler öldürücü temel sorundur. Nerede ise 
hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülerin sağlık hakkı hiç yoktur. 
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Zaten hapishanelerin fiziki koşulları ve idare uygulamaları–tecrit 
hastalıklar üretmektedir. Dışarıda sağlıklı olan insanlar hapishane-
lerde kısa sürede hastalanmaktadır. Ve bu hastalıkların çoğunluğu 
öldürücü olmaktadır. Ancak hapishanelerdeki sağlık sorunları bu-
rada durmamaktadır. Hastalanan tutuklu ve hükümlünün muayene 
olabilmesi çoğu hapishanede mümkün olamamaktadır. Çünkü ha-
pishanelerde aile hekimliği uygulamasına geçilmiştir ve aile hekim-
leri hapishanelere haftada iki kez gelmektedir. Yani tutuklu ve hü-
kümlüler aile hekimini beklemek zorundadır. Her nasılsa muayene 
olmayı başarmış tutuklu ve hükümlünün hastaneye sevk olması ge-
rekiyorsa sorunlar daha da artmaktadır. Sevk için önce doktorun ka-
rarı gerekmektedir. Doktor sevk etmeye karar verdiğinde jandarma-
nın sevk için hazırlık yapması gerekir. Sevk ancak jandarma gerekli 
görevlendirmeyi yaptığında yapılır. Bu sefer de jandarmanın keyfi 
arama dayatmaları gündeme gelir. Bu keyfi arama dayatmaları da 
aşıldığında muayene odasında askerin beklemesi ve doktora müda-
hale etmesi, muayene esnasında kelepçe çıkartılmaması, hastaneye 
yatırıldığında yatağa zincirle bağlanma gibi yaşatılanlar tutuklu ve 
hükümlünün sağlık hakkını tümden ortadan kaldırmaktadır.

Hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin diğer bir önemli olanı iş-
kencedir. Hapishanelerden her geçen gün daha fazla işkence haber-
leri gelmektedir. Belirtmek gerekir ki siyasi tutuklu ve hükümlüler 
gördükleri işkenceleri anlatacak örgütlenmelere sahiptir. Adli tu-
tuklu ve hükümlüler ise gördükleri işkenceleri kimseye anlatama-
maktadır. Bu nedenle de adli tutuklu ve hükümlülerin gördükleri 
işkencelerin tespit edilmesi nerede ise mümkün olmamaktadır. Ha-
pishane–gardiyan baskısı işkenceye karşı sessiz kalmaları sonucunu 
doğurmaktadır. Hapishanelerden gelen bilgiler toplandığında görül-
mektedir ki işkence her geçen gün artmaktadır.

Toparlamak gerekirse; AKP’nin hapishanelerde yaşanan hak ih-
lallerini çözmesini beklemek doğru değildir. Zaten bu sorunları 
AKP’nin politikaları yaratmaktadır. AKP döneminde hapishaneler-
deki saldırılar her geçen gün artmakta ve daha öldürücü olmaktadır.

Bu nedenle öncelikli talebimiz AKP hükümetinin bizlerin yani HA-
PİSHANELER İZLEME KURULU’NUN yetkisini kabul etmesi-
dir. Ülkemizdeki demokrasi mücadelesinin etkin kurumlarının bir 
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araya gelmesi ile oluşan HAPİSHANELER İZLEME KURULU 
hapishanelerdeki hak ihlallerinin önlenmesi ve sorunların çözümü 
konusunda iddialıdır. Ancak AKP hükümetinin ve Adalet Bakan-
lığının bu kurulun yetkilerini tanıması gerekir. AKP Hükümeti ve 
Adalet Bakanlığı HAPİSHANELER İZLEME KURULU’NUN 
yetkilerini tanımalı, bu kurulun hapishanelere girebilmesinin önünü 
açmalıdır. Kurulun kararlarının bağlayıcılığını kabul etmelidir.

HAPİSHANELER HAK İHLALLERİ

TABLOSU

2011

• İşkence ve kötü muamele-724

• Sağlık Hakkı ihlali ve tedavisi yapılmayanlar-617

• Disiplin Cezası ve Görüş yasağı-629

• Sevk uygulamaları ihlali (sürgün ve sevk istemleri reddedilen-
ler dahil)-698

• İletişim, haberleşme ve Anadil uygulamalarından doğan ihlal-
ler-407

• Beslenme, ısınma ve fiziki koşullardan doğan hak ihlalleri-316

• Diğer yaşanan hak ihlalleri-128

• Hapishanende ölümler-44 olay bildirilmiştir.
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HAKİKAT KOMİSYONU KURULMASI İLE 
İLGİLİ RAPOR

25 Kasım 2011 

Dersim Katliamı İçin Özür Dilemek Bir Başlangıçtır 

Başbakanın, AKP il başkanları toplantısında Dersim Katliamı için 
devlet adına özür dilemesi Türkiye tarihi açısından bir ilktir ve 
önemli bir başlangıçtır. 

Dersim Katliamı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel 
sorumluluğunu kabul etmesi kaçınılmazdır. Özellikle de Alevilerin 
bu konudaki tutumlarını CHP’nin görmesi gerekir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sadece bir başlangıçtır ama devamı 
da getirilmelidir. Dersim Katliamı konusunda özür dilemenin resmi 
bir biçime dönüştürülmesi ve kurbanların ailelerine tazminat öden-
mesi gerekmektedir. 

İnsan hakları savunucuları, Türkiye’nin gerek devleti gerekse de 
toplumu bakımından bir bütün olarak geçmişiyle yüzleşmesi ge-
rektiğini savunmaktadır. Bu yüzleşme dönemi, İkinci Meşrutiyet’in 
ilan edildiği ve İttihad ve Terakki’nin iktidara geldiği 1908 yılından 
itibaren başlatılmalıdır. 

Türkiye geçmişiyle yüzleşme sürecine girmek durumundadır. İnsan 
Hakları Derneği, aşağıda belirtilen şu ana konularda yüzleşme ya-
şanması için hakikat komisyonu kurulması gerektiğini kanaatinde-
dir: 

1- Kürt Sorununda uygulanan asimilasyon politikası sonucunda in-
kar ve imhanın neden olduğu insanlığa karşı suçlar, insancıl hukuk 
ihlalleri, toplum üzerinde etkili ciddi şiddet olayları, askeri darbe 
dönemlerinde Kürtlere uygulanan sistematik insan hakları ihlalleri, 
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2- Lozan Anlaşması kapsamına giren azınlıklar ile evrensel hukuk 
ilkelerine göre kabul edilen azınlıklara uygulanan insanlığa karşı 
suçlar, zorla veya başkaca yollardan göç ettirme politikaları, ciddi 
şiddet olayları, sistematik insan hakları ihlalleri, 

3- Cumhuriyet kurulduğundan beri rejime muhalif olan komünist-
ler, sosyalistler, dindarlar, entelektüeller gibi rejim muhaliflerine 
yönelik insanlığa karşı suçlar, ciddi şiddet olayları, sistematik insan 
hakları ihlalleri, 

4- Askeri Darbeler Döneminde yapılan sistematik insan hakları ih-
lalleri, ciddi şiddet olayları, 

5- Hapishanelerde işlenen insanlığa karşı suçlar, ciddi şiddet olayla-
rı, sistematik insan hakları ihlalleri, 

6- Alevilere uygulanan insanlığa karşı suçlar, ciddi şiddet olayları, 
sistematik insan hakları ihlalleri, 

7- Devlet içindeki Kontrgerilla -JİTEM- Ergenekon gibi yasadışı fa-
aliyetlerin açığa çıkarılarak, bunların işlediği insanlığa karşı suçlar, 
ciddi şiddet olayları, 2 

8- Ermenilere 1915 ile 1923 yılları arasında yapılan insanlığa karşı 
suçlar ile soykırım suçlarının açığa kavuşturulması, 

9- Dersim’de 1930’lu yıllarda Kürt ve Alevilere yapılan insanlığa 
karşı suçlar ile soykırım suçlarının açığa kavuşturulması. 

Türkiye’nin yüzleşme sürecine girmesi kanunla oluşturulacak bir 
hakikat komisyonunun kurulmasıyla mümkündür. Bunun için açık-
lamanın ekinde, İnsan Hakları Derneği’nin taslak kanun teklifi bu-
lunmaktadır. Hakikat komisyonu ancak bağımsız ve müstakil bir 
komisyon olarak faaliyet yürütürse amacına ulaşabilir. Bu konu 
TBMM’de bir araştırma komisyonu veya insan hakları komisyo-
nunun alt komisyonu biçimindeki oluşumlarla geçiştirilmemesi ge-
rekir. 

Bu teklifimizin tartışmalarda ve komisyon oluşumunda önemli fi-
kirler vermesini umuyoruz. 

Öztürk Türkdoğan 

İHD Genel Başkanı  
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HAKİKAT KOMİSYONU KURULMASI 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

AMAÇ VE KAPSAM 

MADDE 1: Bu Kanunun amacı; 24.07.1908 – 01.11.2011 tarihle-
ri arasında Osmanlı Devleti ile devamı olan Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içerisinde işlenen ciddi insan hakları ihlalleri (işkence, ka-
yıplar, yargısız infazlar, faili meçhul cinayetler, katliamlar, zorunlu 
göçe tabi tutma, kontrgerilla faaliyetleri gibi insanlığa karşı suçlar ve 
soykırım suçları), insancıl hukuk ihlalleri ve toplum üzerinde etkisi 
olan ciddi şiddet olayları ile askeri darbeler dönemindeki sistematik 
insan hakları ihlallerini bütün yönleri ile araştırmak, incelemek ve 
hakikatleri ortaya çıkaracak Hakikat Komisyonunun kuruluş, görev, 
yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

KOMİSYONUN KURULUŞU 

MADDE 2: Komisyon, tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile tanınan in-
san hakları savunucuları, gazeteciler, yazarlar, sosyal bilimler ala-
nından akademisyenler, sanatçılar, etnik gruplar ile din ve inanç 
grupları kanaat önderleri, emekli büyükelçiler, emekli bürokratlar, 
hukukçular, hekimler, mimar ve mühendisler, siyaset bilimciler ve 
felsefeciler arasından seçilecek 51 kişiden kurulur. Komisyonun 11 
üyesi TBMM tarafından üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile seçilir. 
Komisyonunun 7 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Komis-
yonun 7 üyesi insan hakları alanında en az 20 yıldan beri faaliyet 
gösteren insan hakları örgütleri tarafından, 3 üyesi Türkiye Barolar 
Birliği tarafından, 3 üyesi Türk Tabipleri Birliği tarafından, 3 üyesi 
Türk Mimar ve Mühendis Odaları birliği tarafından, 6 üyesi üye 
sayısı en çok olan 6 Konfederasyon tarafından, 11 üyesi Üniversite-
lerin İnsan Hakları Merkezleri ile Felsefe ve Siyaset bilimi kürsüleri 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU
24-25 KASIM 2012

344

tarafından seçilir. Komisyon kendi arasından bir başkan ve çalışma 
alanı itibarı ile yeteri kadar başkan yardımcısı seçer. Komisyonun 
oluşumu en geç 1 ay içerisinde gerçekleştirilir. Komisyon üyeleri-
nin seçiminde çoğulculuk ilkesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine 
uygun seçim yapılır. 

KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE 3: Hakikat Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır: 

24.07.1908 – 01.06.2011 tarihleri arasında Osmanlı Devleti ve de-
vamı olan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde işlenen ciddi in-
san hakları ihlalleri (işkence, kayıplar, yargısız infazlar, faili meçhul 
cinayetler, katliamlar, zorunlu göçe tabi tutma, kontrgerilla faaliyet-
leri gibi insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları), insancıl hukuk 
ihlalleri ve toplum üzerinde etkisi olan ciddi şiddet olayları ile as-
keri darbeler dönemindeki sistematik insan hakları ihlallerini bütün 
yönleri ile araştırmak, incelemek ve hakikatleri ortaya çıkarmaktır. 

Bunun için; 

a) Mağdurların ve faillerin başvurularını alıp incelemek ve sonuca 
bağlamak, 

b) Araştırma ve inceleme için her türlü belge ve bilgiye ulaşmak. Bu 
konuda devlet sırları dahil hiçbir engel çıkarılmayacaktır. 

c) Komisyon istediği kişilerin tanıklığına veya bilgisine başvurma 
hakkına sahiptir. Tanıklık yapmayan veya bilgi vermeyenler hak-
kında işlenmiş suçlar nedeni ile zamanaşımına bağlı olmaksızın 
kamu davası açılması için ilgili savcılıklara talimat verilebilecektir. 

d) Sürecin kamuya açık şekilde paylaşılmasını, halka açık bilgi-
lendirme toplantıları düzenlenmesini, komisyonun rolü ve yetkisi 
hakkında bilgi veren materyallerin yayınlanmasını ve dağıtımını 
sağlamak. Bu konuda TRT TV kanalları ile radyoları komisyon ta-
leplerini yerine getirir. Özel TV ve radyolardan da ihtiyaç halinde 
yararlanılır.  

e) İnsan hakları ihlallerinin yaşanmasını önlemek için mevzuatta 
yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek ve bu amaçla anayasal 
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ve yasal düzenlemeler yapılmasını önermek. 

f) Komisyonun yaptığı çalışmalar hakkında rapor hazırlamak. 

g) Yaşanmış mağduriyetlerin giderilmesi için giderim programları 
önermek. Bunun için tazminat komisyonları kurulması ile tazmi-
natlar ödenmesi, utanç müzeleri yapılması, anıtlar inşa edilmesi, sa-
natsal eserler yapılmasını sağlaması, ilköğretim ve ortaöğretim ku-
rumları için ders kitaplarına önermelerde bulunulması, devlet adına 
TBMM’nin mağdurlardan özür dilemesini önermesi gibi giderim 
programı hazırlamak. 

h) Hakikatlere kolay erişim ve onarıcı adalet için giderim program-
larının yanı sıra işlenen suçlar ile sınırlı olmak üzere suç duyuru-
larında bulunmak, af çıkarılmasını önermek gibi çeşitli sonuç alıcı 
önermelerde bulunmak. 

KOMİSYONUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

MADDE 4: Komisyon, çalışma alanları itibari ile alt komisyonlar 
kurabilir. Alt Komisyonlar Kürt Sorununda Hakikat, Azınlıklara 
Yapılanlar Açısından Hakikat, Rejim Muhaliflerine Yapılanlar Açı-
sından Hakikat, Askeri Darbeler Döneminde Yaşanan Hakikatler, 
Hapishanelerde Yaşanan Hakikatler, Alevilere Yapılanlar Açısından 
Hakikatler, Devlet İçerisindeki Kontragerilla-JİTEM-Ergenekon 
gibi oluşumların Faaliyetleri Açısından Hakikatler, Ermenilere Ya-
pılanlar Açısından Hakikatler ve Dersim’de Kürt ve Alevilere Ya-
pılanlar Açısından Hakikatler biçiminde kurulur. Belirtilen alt ko-
misyonların görev alanına girmeyen konu veya konularda başkaca 
alt komisyonlar kurulabilir. Alt Komisyonlar çalışmalarını insanlığa 
karşı suçlar ve soykırım suçları, insancıl hukuk ihlalleri, toplum 
üzerinde etkili olan ciddi şiddet olayları ve askeri darbe dönemle-
rindeki sistematik insan hakları ihlalleri biçiminde yürüteceklerdir. 
Komisyonun ve alt komisyonların çalışma usul ve esasları yönet-
melik ile belirlenir. 

KOMİSYONUN SEKRETERYASI VE BÜTÇESİ 

MADDE 5:Komisyona TBMM başkanlığı bünyesinde sekretarya 
oluşturulur. Komisyonun çalışmaları için TBMM bütçesinden yete-
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ri kadar ödenek ayrılır. Sekretaryanın çalışması ve ayrılacak ödene-
ğin kullanımı yönetmelik ile düzenlenir. 

KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRESİ 

MADDE 6: Komisyon çalışmalarını bir yıl içinde sonuçlandırır. 
Çalışmalar için en fazla 1 yıl ek süre istenebilir. Ek sürenin kabulü 
Komisyonun kararına bağlıdır. 

KOMİSYON ÜYELERİNİN GÜVENCESİ

MADDE 7: Komisyon üyeleri çalışmaları nedeni ile suçlanamazlar. 
Çalışmaları boyunca milletvekili dokunulmazlığından yararlanırlar. 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 8: Bu kanın yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

MADDE 9: Bu kanunu TBMM başkanlığı yürütür. 5 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye’nin hem devlet hem de toplum olarak geçmişi ile yüzleş-
mesi için Hakikat Komisyonu kurulması gereklidir. Bunun için 
mevcut Cumhuriyetin resmi ideolojisinin hazırlandığı 2. Meşrutiyet 
Dönemi ile Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bir tarih aralığı ön-
görülmüştür. Geçmişi ile yüzleşen bir toplum ancak geleceğini barış 
içinde güvence altına alabilir. Türkiye’nin başta Kürt Sorunu olmak 
üzere temel sorun alanları ile yüzleşmesi, askeri darbeler sürecin-
den kesin olarak çıkarılması bakımından da Hakikat Komisyonları 
gereklidir. 

Mağdurların adalet duygusunu yitirmemesi ve toplumsal barış için 
Hakikat Komisyonu kurulması ve güvenli bir gelecek için yeniden 
toplumsal güvenin inşa edilmesi gereklidir. 

BM İnsan Hakları Komiserliğinin Çatışma Sonrasında Devletlerde 
Hukukun Üstünlüğü için Araçlar: Hakikat Komisyonları ile Çatış-
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maları İzleyen Süreçte Devletler İçin hukuk İlkeleri: Giderim Prog-
ramları hakkında düzenlediği rehber ilklerden yararlanılarak bu tek-
lif hazırlanmıştır. 

Kurulacak Hakikat Komisyonu şu alanlarda çalışacaktır: 

1- Kürt Sorununda uygulanan asimilasyon politikası sonucunda in-
kar ve imhanın neden olduğu insanlığa karşı suçlar, insancıl hukuk 
ihlalleri, toplum üzerinde etkili ciddi şiddet olayları, askeri darbe 
dönemlerinde Kürtlere uygulanan sistematik insan hakları ihlalleri, 

2- Lozan Anlaşması kapsamına giren azınlıklar ile evrensel hukuk 
ilkelerine göre kabul edilen azınlıklara uygulanan insanlığa karşı 
suçlar, zorla veya başkaca yollardan göç ettirme politikaları, ciddi 
şiddet olayları, sistematik insan hakları ihlalleri, 

3- Cumhuriyet kurulduğundan beri rejime muhalif olan komünist-
ler, sosyalistler, dindarlar, entelektüeller gibi rejim muhaliflerine 
yönelik insanlığa karşı suçlar, ciddi şiddet olayları, sistematik insan 
hakları ihlalleri, 

4- Askeri Darbeler Döneminde yapılan sistematik insan hakları ih-
lalleri, ciddi şiddet olayları, 

5- Hapishanelerde işlenen insanlığa karşı suçlar, ciddi şiddet olayla-
rı, sistematik insan hakları ihlalleri, 

6- Alevilere uygulanan insanlığa karşı suçlar, ciddi şiddet olayları, 
sistematik insan hakları ihlalleri, 

7- Devlet içindeki Kontgerilla -JİTEM- Ergenekon gibi yasadışı fa-
aliyetleri açığa çıkarılarak, bunların işlediği insanlığa karşı suçlar, 
ciddi şiddet olayları, 

8- Ermenilere 1915 ile 1923 yılları arasında yapılan insanlığa karşı 
suçlar ile soykırım suçlarının açığa kavuşturulması, 

9- Dersim’de 1930’lu yıllarda Kürt ve Alevilere yapılan insanlığa 
karşı suçlar ile soykırım suçlarının açığa kavuşturulması. 

Hakikat Komisyonu belirtilen 9 konuda alt komisyonlar kurup ça-
lışacaktır. Gerekli görüldüğü taktirde başka alanlarda alt komisyon 
kurulabilir. Çalışma usul ve esasları konusunda yönetmelik bir ay 
içinde çıkarılacaktır. 
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Hakikat Komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra onarıcı ada-
let için giderim programları başta olmak üzere suç duyurularında 
bulunma, af önerisi hazırlama gibi konularda teklif ve önermelerde 
bulunabilecektir. 

Hakikat Komisyonunun çalışmaları TBMM çatısı altında ve Baş-
kanlığın bünyesinde sekreterya kurularak yürütülecektir. Bu konuda 
kapsamlı bir yönetmelik hazırlanıp bir ay içinde yürürlüğe girecek-
tir.
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BASIN AÇIKLAMALARI

05 Kasım 2010–24 Kasım 2012

(Bu dönemde Genel Merkez tarafından 86,

Diğer STK’larla ortak olarak ise 61 basın açıklaması yapılmıştır)

Sayı Genel Merkez Tarafından Yapılan Basın Açıklamalarının 
Başlığı

Tarihi

1
İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın 15. Olağan 
Genel Kurulu Konuşması

06 Kasım 2010

2 İHD Merkez Yürütme Kurulu Görev Dağılımını Yaptı 21 Kasım 2010

3 Kadının Özgürlüğü, İnsanın Özgürlüğüdür 24 Kasım 2010

4 Engelli Bir Yaşamın Engelleri 02 Aralık 2010

5 Anadil Haktır, Engellenemez 16 Aralık 2010

6 19 Aralık Bir Utancın Tarihi 18 Aralık 2010

7
Demokratik Özerklik Tartışmaları Ve 2010 Yılı 
Değerlendirmesi

29 Aralık 2010

8 Yeni Yılınız Kutlu Olsun 30 Aralık 2010

9 Yargı Reformu (!) Çöktü 04 Ocak 2011

10
Demokratik Gösteri Hakkı’na Polis Devleti 
Müdahalesi

02 Şubat 2011

11
Toplu Mezarlar BM Minesota Prokolüne Göre 
Açılsın, Hakikat Komisyonu Kurulsun

23 Şubat 2011

12 Çatışmasızlık Süreci Hakkında 27 Şubat 2011

13
Özel Yargılama Sistemi Çalışıyor, Tutuklanma Sırası 
Gazetecilerde!

06 Mart 2011

14
Sanatçı, Gazeteci Ve Yazarların Tehdit Edilmeleri İle 
İlgili İddialar Ve Nefret Söylemi

07 Mart 2011

15 Tüm Günlerimiz 8 Mart Coşkusu Taşıyacaktır 07 Mart 2011
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16
Türkiye Hapishanelerinde Tutulan Ağır Hasta 
Mahpusların Durumu  

10 Mart 2011

17 Newroz Piroz Be /Nevruz Kutlu Olsun! 18 Mart 2011 

18 İHD Yöneticilerine Yönelik Saldırı 20 Mart 2011

19
Batman İli Sason İlçesi Golak Mıntıkasında Bulunan 
Toplu Mezar Bölgesine Ziyaret

23 Mart 2011

20
Basın Özgürlüğü İçin Öncelikle Terörle Mücadele 
Kanunu Kaldırılmalıdır

05 Nisan 2011

21
YSK’nın Siyasete Müdahalesi Sona Ermeli, Kürtlere 
Yönelik Polis Şiddeti Derhal Son Bulmalıdır

20 Nisan 2011

22
“Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun”lu Çocuk 
Bayramı İstemiyoruz!

22 Nisan 2011

23 Dünya Basın Özgürlüğü Günü Ve Türkiye 02 Mayıs 2011

24 Kürtlere Adı Konmamış Ohal Uygulanıyor 04 Mayıs 2011

25
2010 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu 
Değerlendirmesi

03 Haziran 2011

26
Oylarınızı Barış, Özgürlük, Eşitlik Ve Adalet İçin 
Verin!

06 Haziran 2011

27 İHD 30 İl’de Seçimleri İzleyecek 09 Haziran 2011

28
Hatip Dicle Seçilmiş Milletvekilidir, YSK Kararını 
Geri Almalıdır

21 Haziran 2011

29 61. Hükümet Programı Üzerine 10 Temmuz 2011

30 İnsan Hakları Mücadelesi 25. Yılında 16 Temmuz 2011

31
Bakan Fatma Şahin’in Ali Yıldız’ın Yakınlarıyla 
Yapmış Olduğu Görüşmede Yaşananlar Üzerine…

07 Ağustos 2011

32
Kürt Sorununun Çözümsüzlüğü Hak ve 
Özgürlüklerin Kısıtlanmasına Hizmet Ediyor

14 Ağustos 2011

33 Affı Olmayan Vahşet 15 Eylül 2011

34
İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Hakkını Kullanan 
Kişilere Yönelik Hükümetin Yargı Baskısı Kabul 
Edilemez

26 Eylül 2011

35 Sıfır Tolerans... 13 Ekim 2011

36
İHD Siirt Şube Sekreterimiz Zana Aksu Serbest 
Bırakılsın...

19 Ekim 2011

37 Van Depremi 23 Ekim 2011
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38

İnsan Hakları Savunucusu, Yayıncı ve Yazar Ragıp 
Zarakolu, Akademisyen Büşra Ersanlı ve Siyasetçi 
Mustafa Avcı Serbest Bırakılmalı, Hükümetin Yargı 
Baskısı Son Bulmalıdır!

30 Ekim 2011

39
İHD Hakkâri Şube Başkanı İsmail Akbulut Serbest 
Bırakılmalıdır

09 Kasım 2011

40 Keyfi Tutuklamalara Karşı Uluslararası Destek 09 Kasım 2011

41
Vicdanî Ret Hakkının Türkiye Tarafından Tanınması 
Bir Zorunluluktur

15 Kasım 2011

42 Korkarak Büyüyen Çocuk! 20 Kasım 2011

43 Dersim Katliamı İçin Özür Dilemek Bir Başlangıçtır 24 Kasım 2011

44 Ales Bialiastki Derhal Serbest Bırakılsın 24 Kasım 2011

45 İfade Vermek Yerine İfade Etmek İstiyoruz! 07 Aralık 2011

46 Tüm Vicdanlara Sesleniyoruz… 18 Aralık 2011

47 19 Aralık İnsanlık Utancıdır… 18 Aralık 2011

48 İfade ve Basın Özgürlüğüne Uzak Ülke: Türkiye 26 Aralık 2011

49
Maraş Katliamı İnsanlığa Karşı Suçtur; Sorumlular 
Cezalandırılmalıdır!

26 Aralık 2011

50 İHD Anayasa Önerileri 29 Aralık 2011

51
İHD Diyarbakır Şubesi, KESK Genel Merkezi, BDP 
Binaları ve Diğer STÖ Binalarına Yapılan Baskın 
Kabul Edilemez!

13 Ocak 2012

52 Hrant Davası ve Gelemeyen Adalet 18 Ocak 2012

53 İşkence ve Cezasızlık: Bir Madalyonun İki Yüzü  15 Şubat 2012

54 KESK’li Dokuz Kadın Sendikacı Tutuklandı 20 Şubat 2012

55 Dünya Anadil Günü’nde Yasaklı Diller 21 Şubat 2012

56
Halil Savda Serbest Bırakılmalı, Türkiye Vicdanî Ret 
Hakkını Tanımalıdır

24 Şubat 2012

57
28 Şubat Darbesinin 15. Yıldönümünde “Bir 28 
Şubat Hikâyesi”

28 Şubat 2012

58
Militarist ve Asimilasyoncu Olan Eğitim Sisteminin 
Özünü Değiştirmeyen AKP Teklifi Geri Çekilmelidir

05 Mart 2012

59 Yaşam Hakkı İhlal Bilançoları 12 Mart 2012

60 Kadına Yönelik Şiddet Artarak Devam Ediyor 12 Mart 2012

61 Sivas Katliamı Davası Üzerine 14 Mart 2012

62 Newroz Piroz Be! 21 Mart 2012
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63
2012 Newrozu’nda Yaşanan Hak İhlalleri Raporu 
(16-22 Mart)

03 Nisan 2012 

64 İHD’nin Sitesi Hacklendi 03 Nisan 2012

65
Kurumsallaşan Polis Devleti: 2011 Yılı İnsan Hakları 
İhlalleri Raporu Üzerine Değerlendirmeler  

11 Nisan 2012

66 Ragıp Zarakolu Tahliye Edilmiştir 11 Nisan 2012

67
Sağlık Emekçilerinin Yaşam Hakkının Korunması 
ve Çalışma Koşullarının Düzeltilmesi için Hükümeti 
Göreve Davet Ediyoruz

19 Nisan 2012

68 Ermeni Soykırımı Üzerine 24 Nisan 2012

69 Demokrasi, Eşitlik, Özgürlük Ve Barış İçin 1 Mayıs’a 01 Mayıs 2012

70
Kayıplar Haftası İle İlgili Milletvekillerini 
Gönderilen Mektup

31 Mayıs 2012

71 Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın! 31 Mayıs 2012

72
İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları 
Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

06 Haziran 2012

73
Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri ve Uluslararası 
Toplum KESK’e Yönelik Operasyonu Protesto Etti

03 Temmuz 2012

74 İHD’nin Kuruluşunun 26. Yılı 17 Temmuz 2012

75
Roboski Katliamı’nı Gündemde Tutan 
MAZLUMDER’e Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz

10 Ağustos 2012

76
İHD’nin Sitesine Yönelik Saldırılara Bir Yenisi 
Eklendi

10 Ağustos 2012

77
Gazeteciler Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Ahmet 
Altan ve Yasemin Çongar Yalnız Değildir

14 Ağustos 2012

78 12 Eylül Düzeni Devam Ediyor 12 Eylül 2012

79 İnsan Haklarına Saygı, Savunucularına Özgürlük 20 Eylül 2012

80
Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’a Yapılan 
Saldırıyı Kınıyoruz

21 Eylül 2012

81 Bugün Polis İHD Mersin Şubemize Baskın Düzenledi 25 Eylül 2012

82 Suriye Tezkeresine Hayır! 04 Ekim 2012

83 Cezaevleri Ölüm Evleri Olmasın 16 Ekim 2012

84 Ölüm Cezası Tartışmaları Üzerine 12 Kasım 2012

85
Anadilinde Savunma ve Hasta Mahpuslar İle İlgili 
Kanun Tasarısı Hakkında Görüş ve Önerilerimiz

13 Kasım 2012

86
İHD Genel Başkan Yardımcısı Rıza Dalkılıç ve İHD 
İstanbul Şubesi Yöneticileri Gözaltına Alınması

14.11.2012
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Sayı İHD ve Diğer STK’larla ile Ortak Yapılan Basın 
Açıklamalarının Başlığı

1
İstanbul’da Öğrencilere Yönelik Polis Müdahalesi 
İşkence Niteliğindedir

07 Aralık 2010

2 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası 09 Aralık 2010

3
Maraş Katliamının 32. Yıldönümünde Bir Kez 
Daha Adalet İstiyoruz

23 Aralık 2010

4
İran Ölüm Cezasını Kaldırmalı, İnfazları Derhal 
Durdurmalıdır!

05 Ocak 2011

5
“Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu 
Tasarısı”na İlişkin Ortak Açıklama

13 Ocak 2011

6
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı” 
Bu Haliyle Yasalaşmamalıdır!

26 Ocak 2011

7 Basın Özgür Mü? 16 Şubat 2011

8
Kuzey Afrika Ve Ortadoğu’da Şiddete Dur 
Diyoruz

01 Mart 2011

9
Suriye‘de İşlenen İnsanlığa Karşı Suçlara Son 
Verilmelidir

27 Nisan 2011

10
Suriye’de Kaçan Mültecilere İlişkin Ortak Basın 
Açıklaması

02 Mayıs 2011

11
Dün Ankara’ya Küfür, Dayak, Hakaret Ve Yasa 
Tanımazlık Hâkim Oldu

31 Mayıs 2011

12 Hopa Olayları İnceleme Heyeti Ön Raporu 06 Haziran 2011

13 Gazetecilere Açık Mektup 23 Haziran 2011

14 Sivas Katliamı İle İlgili Basın Açıklaması 01 Temmuz 2011

15 Barış İçin Daha Kaç İnsan Ölecek? 14 Temmuz 2011

16
Dünya Cezasızlığın Sona Erdirilmesi İçin Kurulan 
Sistemin 13. Yıldönümünü Kutladı

17 Temmuz 2011

17
Artan Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Linç 
Girişimleri Toplumsal Barışı Tehdit Ediyor!

01 Ağustos 2011

18
İran’ın, Irak Federal Kürdistan Bölgesi 
Topraklarına Saldırısını Kınıyoruz!

05 Ağustos 2011

19 İki Asker ve Bir Sivil Serbest Bırakılmalıdır! 07 Ağustos 2011

20 Bir Kez Daha Herkes İçin Yaşam Hakkı 17 Ağustos 2011

21 Türkiye ‘Toplu Mezar’lar gerçeği ile yüzleşmelidir 25 Ağustos 2011

22 Kaçırılıp Alıkonulan Asker Ve Siviller 30 Ağustos 2011
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23 2011-2012 Adli Yılı Önemli Sorunlarla Açılıyor 05 Eylül 2011

24
Ankara Kızılay’daki Bombalı Saldırıyı ve Siirt’te 
Sivil Araca Yapılan Silahlı Saldırıyı Kınıyoruz

20 Eylül 2011

25
Kaçırılan ve Alıkonan Askerler ve Siviller Serbest 
Bırakılsın!

20 Eylül 2011

26
Türkiye Başbakanı Hatay’daki Suriyeli Mülteci 
Kamplarını ziyaret edecek: EMHRN daha iyi 
uluslararası koruma çağrısında bulunuyor

14 Ekim 2011

27
İHOP’un TBMM’de Yeni Anayasa ile İlgili 
Çalışmaları Yürütecek Olan Komisyonun 
İşleyişine Dair Önerileri

18 Ekim 2011

28
Kalıcı Çatışmasızlık Ortamının Sağlanması Acil 
Hale Gelmiştir

18 Ekim 2011

29 Er Uğur Kantar ne için öldürüldü? 17 Kasım 2011

30
Toplu Avukat Gözaltıları Darbe Dönemlerini 
Aratır Hale Gelmiştir

23 Kasım 2011

31 Savunma Susturulamaz! 29 Kasım 2011

32 10 -17 Aralık 2011 İnsan Hakları Haftası 08 Aralık 2011

33
Hiç Kimse Savunma Hakkından Mahrum 
Bırakılamaz, Savunma Hakkını Savunan Avukatlar 
Tutuklanamaz

22 Aralık 2011

34

Ayhan Efeoğlu ve Ali Efeoğlu’nun Gözaltında 
Kaybedilerek Öldürüldükleri Gerçeği 
Zamanaşımı İddiasıyla Gizlenmek İsteniyor! İzin 
Vermeyeceğiz!

26 Aralık 2011

35

Şırnak İli Uludere İlçesi Gülyazı (Bujeh) Ve 
Ortasu (Roboski) Köylerinden 38 İnsanın 
Öldürülmesine İlişkin İHD ve MAZLUMDER 
Önizlenim Raporu

29 Aralık 2011

36 Roboski Katliamı Raporu - 03 Ocak 2012 03 Ocak 2012

37
Caner BAHAR’’ın duruşması İle İlgili Bası 
Açıklaması

01 Şubat 2012

38
Hatay’daki Suriyelilere Yönelik İnsan Hakları 
İhlalleri Araştırılsın

15 Şubat 2012

39 Roboski’ye Adalet Platformu Basın Açıklaması 20 Şubat 2012

40
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı 
hakkında Ortak Basın Açıklaması

03 Nisan 2012

41 Roboski 90 Gündür Adalet Bekliyor! 03 Nisan 2012
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42
Kaçırılıp Esir Edilen Asker, Polis ve Sivil Serbest 
Bırakılmalıdır

18 Nisan 2012

43
Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Mevzuat ve Yargı 
Gözlem Raporu

25 Mayıs 2012

44

Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı 
için Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Alt 
Komisyon uluslararası ilkelere dayalı bir kurum 
oluşturulmasını sağlayacak adımları atamadı

14 Haziran 2012

45
Kadınların Özgür Tercihiyle Yapılan Güvenli 
Kürtaj Yaşam Hakkıdır; Kısıtlanamaz, 
Yasaklanamaz!

15 Haziran 2012

46 Barış İçin Daha Kaç İnsanın Ölmesini Bekliyoruz? 19 Haziran 2012

47
Son Dönemde Cezaevlerinde Yaşananlar 
Hepimizin Utancına Dönüşen Bir İnsanlık 
Dramıdır

20 Haziran 2012

48
Bugün 26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve 
İşkence Görenlerle Dayanışma Günü

26 Haziran 2012

49
Türkiye: İnsan Hakları Savunucusu Osman İşçi ve 
27 Sendikacının Tutuklanması Doğrulandı

02 Temmuz 2012

50
Katliamların Hesabını Kardeşliğin Ülkesini 
Kurarak Soracağız!

28 Temmuz 2012

51
Front Line Defenders Olimpiyatlarla eşzamanlı 
olarak 15 insan hakları savunucusu için kampanya 
başlatıyor

30 Temmuz 2012

52
Milletvekili Hüseyin Aygün Derhal Serbest 
Bırakılmalıdır

13 Ağustos 2012

53 Gaziantep’te Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınıyoruz 22 Ağustos 2012

54
Bu Ülkenin Cezaevlerinden Yükselen Çığlığa 
Daha Ne Kadar Kulaklarımızı Kapatacağız!

14 Eylül 2012

55 Tahir Canan’a Yapılan Adaletsizlik Son Bulmalıdır 19 Eylül 2012

56
Berlin Barosu insan hakları görevlisi, Ankara’da 
Ludovic-Trarieux 2012 İnsan Hakları Ödül 
sahibinin serbest bırakılmasını istiyor.

19 Eylül 2012

57
Kıbrıs’ta Mültecilere ve İnsan Hakları 
Savunucularına Yönelik Polis Şiddetini Kınıyoruz

06 Ekim 2012

58

Temel Varlık Sebebi “İfade, Toplantı ve Gösteri 
Özgürlüğü”nü Güvence Altına Almak Olmasına 
Karşın Bu En Temel Hakları Engelleyen İçişleri 
Bakanı Hakkında Suç Duyurusu

30 Ekim 2012
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59 Süresiz Dönüşümsüz Açlık Grevleri 42. Gününde 30 Ekim 2012

60
Cezaevlerindeki Açlık Grevleri Üzerine Ortak 
Basın Açıklaması

02 Kasım 2012

61 Süresiz Dönüşümsüz Açlık Grevleri 56. Gününde 06 Kasım 2012
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11. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI HAREKETİ 
KONFERANSI

26-28 KASIM 2010

1998 yılından beri düzenli olarak toplanmakta olan Türkiye İnsan 
Hakları Hareketi Konferansı’nın genel amacı, Türkiye insan hakları 
savunucularının, insan hakları kavramının ve hareketinin bazı so-
runlarını tartışması ve bu tartışmanın temelinde de, geleceğe yöne-
lik bazı belirlemeleri yapması için bir platform oluşturmaktır. Kon-
ferans, İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 
düzenleyici olarak görev almasına karşın, özerk ve kalıcı bir yapı 
geliştirmiştir.

Türkiye insan hakları hareketi, bir yandan yakıcı ve acil olarak ey-
leme geçmeyi gerektiren bir gündemin baskısı altında bulunurken, 
bir yandan da insan haklarını kavramsal açıklığa ve düşünsel zen-
ginliğe ulaştırma ihtiyacını hissediyor. Kavramsal açıklık, düşünsel 
sağlamlık, gündeme ve sorunlara müdahale edebilmenin bir koşulu 
olmaktan öte, ona teslim olmamanın bir güvencesidir.

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı’nın yol gösterici ilkeleri 
şöyledir: 

1. Konferansımız, insan haklarını, insan onurunu her insanda ger-
çekleştirmeyi amaçlayan eylem ilkeleri ve bu ilkelere dayanan 
normlar olarak tanımlamaktadır. 

1.1 İnsan haklarının bütünselliği, devredilemezliği ve insan türünün 
her üyesinin haklarda ve insan onuruna sahip olmada eşitliği, insan 
hakları hareketi için vazgeçilemez ilkelerdir.

1.2 İnsan hakları aktivistlerinin faaliyetlerini belirleyen en üstün il-
keler insan haklarıdır.

1.3 Devletlerin yasaları ve hükümetlerin uygulamaları, insan hakla-
rı ilke ve normlarına göre belirlenmeli ve değerlendirilmelidir.
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2. Konferansımız, insan haklarının, yalnızca hukuksal ve siyasal 
düzenlemelerin değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda da 
belirleyici olması gerektiği ilkesini vurgulamaktadır. İnsan hakları 
savunucuları, global düzeydeki ve devletlerdeki bütün gelişmeleri, 
insan haklarına etkileri bakımından değerlendirmek ve tutumlarını 
bu bakımdan belirlemekle yükümlüdür.

3. Konferansımız, uluslararası ve iç barışın sağlanmasını, toplumla-
rın demilitarizasyonunu ve yeryüzünün çevresel koşullarının etkin 
korunmasını, insan haklarının korunması ve gerçekleştirilmesinin 
temel önkoşulları olarak kabul etmektedir. 

“Türkiye İnsan Hakları Hareketinin 25 Yılı: Bir Muhasebe”

2010 TİHV’in kuruluşunun 20., İHD’nin ise 24. yılıdır. Aynı za-
manda Türkiye İnsan Hakları Hareketi’nin tarihine de denk gelen 
bu süreler, ülkenin insan hakları açısından sahip olduğu yoğun gün-
dem, hareketin karşı karşıya olduğu zorluk ve engeller düşünüldü-
ğünde azımsanmayacak sürelerdir. 

Söz konusu süreç başta İHD ve TİHV olmak üzere Türkiye İnsan 
Hakları Hareketi’nin tüm bileşenleri açısından hata ve sevaplarıyla 
birlikte ağır bedellerin ödendiği bir mücadelenin ve aynı zamanda 
işbirliği, dostluk ve dayanışmanın yüksek seviyede yaşandığı bir 
dönem olmuştur. Bu nedenledir ki, İHD ve özellikle TİHV 2010 yılı 
boyunca geçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle bu sürecin bir muhase-
besini yapmaya çalışmaktadır.

Öte yandan günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
insan haklarına yönelik duyarlılıkta ciddi aşınma yaşandığı bir va-
kıadır. Elbette bu durumun başlıca nedeni küresel anlamda yaşa-
nan ekonomik, siyasal ve sosyal kriz olmakla birlikte, insan hakları 
hareketinin sürece denk düşen politikalar üretememek, toplumsal 
katılımı sağlayamamak ve siyasal aktörler üzerinde yeterince etkili 
olamamak gibi daha da çoğaltabileceğimiz pek çok eksiklik ve ye-
tersizliklerinin de rolü olduğu söylenebilir. 

İşte bu gerekçelerden dolayı 11. Türkiye İnsan Hakları Hareketi 
Konferansı’nın konusu bizzat hareketin kendisi olmuştur. Dört baş-
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lık altında oluşturulan çalışma gruplarında insan hakları hareketinin 
devamlılıkları nedir? Yaşadığı kopuşlar ve değişimler nelerdir? Bu 
değişimler ne derece konjonktüre, ne derece öznel etkenlere (güç, 
imkân, yorgunluk vb.) bağlıdır? Ne derece/nasıl/nerede bilgi ve de-
neyim biriktirmiştir vb. spesifik sorulara yanıt aranarak hareketin 
başka ülkelerdeki mücadele deneyimleri ile kıyaslandığında nispe-
ten kısa sayılabilecek olan tarihine eleştirel bir yaklaşımla bakılma-
ya çalışılmıştır. 

Çalışma Grupları

1- Hareket İçi Demokrasi 

Kolaylaştırıcı: Coşkun Üsterci

Katılımcılar: Ayhan Bilgen, Emel Sayın, Esra Koç, Evren 
Özer, Günseli Kaya Muhsin Bilal, Murat Çelikkan, Nejat 
Taştan, Rezzan Önen, Sevim Salihoğlu

2- Uluslararası İnsan Hakları Hareketi ve Türkiye 

Kolaylaştırıcı: Feray Salman

Katılımcılar: Emel Kurma, Emma Sinclair, Emrah Şey-
hanlıoğlu, Helmut Oberdiek, Levent Korkut, Sema Kılıçer, 
Şebnem Korur Fincancı, Ulrike Dufner, Yavuz Önen 

3- İnsan Hakları Hareketinin Devlet ve Hükümet İle İliş-
kileri

Kolaylaştırıcı: Mithat Sancar

Katılımcılar: Abdurrahman Kurt, Akın Birdal, Ali Alper 
Akyüz, Çetin Soysal, Gökçe Otlu Sevimli, Hülya Üçpınar, 
İrfan Neziroğlu, Kerem Altıparmak, Nilgün Toker, Oya 
Aydın, Öztürk Türkdoğan, Sezgin Tanrıkulu, Yılmaz En-
saroğlu 

4- İnsan Hakları Hareketi ve Toplumsa Muhalefet

Kolaylaştırıcı: Tanıl Bora
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Katılımcılar: Ali Erol, Gençağa Karafazlı, Hüsnü Öndül, 
Mehmet Antmen, Mehmet Atak, Mustafa Kaylı, Nebahat 
Akkoç, Ömür Kurt, Ümit Şahin 

Çalışma Gruplarının Raporları

1- Hareket İçi Demokrasi 

Bugün Türkiye’de her şeye karşın bir değer olarak insan hakları 
kavramından, hak arama bilincinden ve demokratikleşme talebin-
den söz edilebiliyorsa, bunda insan hakları hareketinin önemli bir 
payının olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ülkede demokrasi kültürünün tesis edilmesi bakımından insan hak-
ları hareketinin sağladığı tecrübe ve kazanımlar değerlidir.  

Gerek ülkenin demokratikleşmesi gerekse hareketin katılım ve de-
mokrasi sorunlarının aşılması yönünde samimi ve sahici bir yüzleş-
meye ihtiyaç vardır. İnsan hakları hareketi, bu yüzleşme süreçlerin-
de aktif bir rol üstlenmelidir. 

İnsan hakları hareketi süreç içersinde kendi kavramlarını ülke gün-
demine taşıma noktasında oldukça başarılı olmakla birlikte bugün 
kurumsal referans gösterilmesi bakımından tarihinin en güçsüz dö-
nemini yaşamaktadır. Elbette bu durumun ortaya çıkmasında dünya 
çapında insan haklarına yönelik yaşanan duyarsızlaşma ve erozyo-
nun etkisi olmakla birlikte hareketin demokrasi pratiği bakımından 
sorgulanmaya değer eksiklik ve yetersizliklerinin de azımsanmaya-
cak bir rolü olduğunu söyleyebiliriz.

Bu eksiklik ve yetersizliklerin bir bölümü tematiktir: Maalesef in-
san haklarına yaklaşımda hala tutarlılık ve kapsayıcılık açısından 
önemli sorunlar bulunmaktadır. Hareketin bileşenlerinin belli so-
run alanlarına (örneğin cezaevi, başörtüsü sorunu, Kürt sorunu vb.) 
yoğunlaşarak çalışmaları insan hakları kavramını yeterince geniş 
yorumlayamamalarına ve kapsayıcılıktan uzaklaşmalarına yol aça-
maktadır. Bu durum haliyle insan hakları örgütlerinin demokratik-
leşmesinin önünde engel oluşturmaktadır.
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İnsan hakları hareketi en başından beri ihtiyaca dayalı olarak gelişti 
ve bugün hala ihtiyaçlardan kaynaklanan yaklaşımlar sergilemek-
tedir. Böylesi bir gelişme sürecinin demokrasi kültürü açısından 
öğretici bir yanı olmakla birlikte sürekli günün yakıcı sorunlarına 
çözüm üretmek zorunda kalınması hareketin bağımsız politikalar 
geliştirmesini ve perspektif üretimini kısıtlamıştır. Nitekim, insan 
hakları hareketi, AB uyum sürecinde gerçekleştirilen kimi yasal iyi-
leştirmeleri değerlendiremediği gibi yine bu süreçte demokratikleş-
me yönünde köklü adımların atılmamış olmasını da yeterince teşhir 
edememiştir. Kısacası, insan hakları hareketi açısından bu sürece 
ilişkin bir inisiyatif kaybı söz konusudur.

İnsan hakları hareketinin demokratikleşmesinin önündeki en önemli 
engellerden biri de siyasal hareketlerin insan hakları mücadelesine 
araçsal yaklaşımıdır. İnsan hakları hareketini oluşturan unsurlar da 
içinden geldikleri siyasal kültürlerin bu olumsuz arka planından et-
kilenmişlerdir.

İnsan hakları hareketinin karşı karşıya kaldığı demokrasi sorununun 
cinsiyetçi bir boyutu da bulunmaktadır. İnsan hakları hareketinin 
yükseldiği süreçte kadınların etkin rol üstlenmesine rağmen bu ko-
nuda bir gerileme yaşanmış ve erkek egemenliği giderek güçlen-
miştir.

Hak mücadelesi yürütülen sorun alanlarının genişlemesine ve çeşit-
lenmesine karşın insan hakları hareketi bu değişime yeterince ayak 
uyduramamış olması hareketin toplumsal destek bulmasını zorlaş-
tırmıştır. Toplumsal katılımın zayıflaması iç demokratikleşme ba-
sıncını da olumsuz etkilemiştir. 

Yasal mevzuatın örgütlenmeye ilişkin anti demokratik yapısı ne 
yazık ki insan hakları hareketi tarafından tartışma konusu ve baş-
lı başına bir mücadele alanı haline getirilememiştir. Aksine, yasal 
mevzuatta yer alan antidemokratik mekanizmalar, prosedürel bir 
zorunluluk olmanın ötesinde adeta bir örgütlenme modeli olarak 
benimsenmiştir. Hareketin politika üretme ve katılım konusundaki 
eksiklik ve yetersizliklerinin gerekçesi haline de gelen bu durum 
bir yandan yatay örgütlenmelerin gerçekleştirilememesine, diğer 
yandan da merkez-yerel arasında yaklaşım farkları ve gerilimlerin 
oluşmasına yol açmıştır. İnsan hakları mücadelesinin doğası gereği 
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demokratik bir işleyişe sahip olması gereken hareketin mevzuatın 
dayattığı zorunlulukları aşacak alternatif örgütlenme mekanizmaları 
geliştirmesi demokratikleşmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu 
bağlamda, insan hakları politikalarının katılımcı demokratik yön-
temlerle belirlenmesi amacıyla yönetim kurulları ve delegelerle 
sınırlı olmayan genel toplantılar, konu odaklı kurultaylar düzenle-
nebilir. Karar ve politika üretim süreçlerine kadınlar ve dezavantajlı 
grupların katılım ve temsiliyetini arttırmak amacıyla kota uygula-
ması düşünülmelidir. Çalışma ve etkinliklerde ülkenin çok kültürlü 
ve çok dilli yapısı göz önünde bulundurularak uygun araçlar yara-
tılmalıdır.

İnsan hakları örgütlerinin merkezlerinde çalışma yürüten aktivist-
ler insan hakları politikaları ve ideolojisi konusunda göreceli olarak 
daha gelişim ve değişim gösterirken bu değişimin yerellere yeterin-
ce taşınamaması aktivistler arasında bilgi ve donanım farklılığına 
dolayısıyla da katılım sorunlarına yol açmaktadır.

İnsan hakları alanın aynı zamanda teknik ve uzmanlık gerektiren 
muhtevası çalışmaların salt gönüllülük temelinde yürütülmesini 
zorlaştırmaktadır. Bu durum kaçınılmaz olarak hareket içerisinde 
profesyoneller-uzmanlar-gönüllüler ayrımına ve bundan kaynak-
lanan bir gerilime neden olmaktadır.  Aynı zamanda demokrasi ve 
katılım sorunlarına da yol açan bu gerilim uygun araçlar üretilerek 
giderilmelidir.

İnsan hakları örgütlerinde profesyonel çalışanların sendikal müca-
delesi ve özlük hakları konusunda her hangi bir yol katedildiğini 
söylemek mümkün değildir. İnsan hakları örgütlerinde profesyonel 
çalışanların çok büyük bir kısmı proje bazlı çalışmalarda istihdam 
edilmektedir. Proje bazlı çalışmalar ise süreli olması, spesifik amaç 
ve hedefler taşıması vb. nedenlerden dolayı kaçınılmaz olarak sen-
dikal örgütlemenin önünde engel oluşturmaktadır. Ancak, hak mü-
cadelesinin önemli bir alanı olan emek sömürüsüne karşı örgütlen-
meyi insan hakları örgütleri ne denli değerli ve önemli işler yapıyor 
olsalar dahi yok sayamazlar.

Ülkenin siyasal, kültürel, inançsal arka planı ve hareketin unsurları-
nın siyasal aidiyetleri insan hakları mücadelesinde kullanılan dilde 
de belirleyici bir rol oynamış ve ortak değerler üzerinden toplumsal 
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katılımı sağlayan bir dilin gelişimini engelleyerek demokratikleş-
meyi zayıflatmıştır. Meydan okuyan, manifesto içeren bir dil yerine 
topluma yönelik ve toplumla birlikte inşa eden bir dil üretilmelidir. 

İnsan hakları hareketinin demokratikleşmesinin önündeki bir başka 
engel de ortaklaşa ve paylaşılabilir değerler üretmek yerine kimlik-
lerin dayatılmasıdır.

Ülkede yıllardır var olan, toplumsal ve siyasal alanı tahrip eden şid-
det ortamı insan hakları mücadelesinin de başından beri çok ağır 
koşullarda yürütülmesine neden olmuştur. Bu durum hareket için-
deki demokrasi tartışmalarının ötelenmesine, ertelenmesine gerekçe 
oluşturmuştur.  

İnsan hakları hareketi, demokrasi ve katılım sorunlarını aşma ko-
nusunda dünya deneyimlerinden de yararlanması gerekmektedir. 
Ancak bunun için sadece Batı deneyimleri ile yetinilmemelidir. Ha-
reketin, özellikle Kafkaslar, Balkanlar, Orta Asya ve Orta Doğu’da-
ki insan hakları hareketleriyle geliştireceği ilişkilerin de demokrasi 
tartışmasında fikir açıcı olabileceğini düşünüyoruz. 

Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin temel haklar konusunda 
olmazsa olmazlar belirlemesi ve hak ihlalinin kimden ve nereden 
gelirse gelsin ortak dil ve argümanlarla karşılık vermesi gerektiğine 
inanıyoruz. Bu nedenle hareketin bileşenlerinin geliştireceği ortak 
çalışma deneyimlerinin hareket içi demokrasinin gelişmesi açısın-
dan da ön açıcı olduğunu düşünüyoruz. Bu bakımdan var olan ortak 
çalışma mekanizmaları gözden geçirilmeli ve yeni mekanizmalar 
yaratılmalıdır. Demokratikleşme hedeflerine ulaşmakta ortak çalış-
maların sonuçlarının etkin biçimde izlenmesi de ayrıca önem taşı-
maktadır. 

Hareketin sürekliliğini, dolayısıyla da harekete dahil olan yeni 
öznelerin hareketin tarihi ve kavramları ile tanışmasını sağlamak 
amacıyla yapılan tüm çalışmalar, belgeler, alınan kararlar arşivlen-
meli ve şeffaf bir şekilde kullanılmasına yönelik düzenlemeler ya-
pılmalıdır. Şeffaflık, hareketin demokratikleşmesi açısından önemli 
ve belirleyici bir unsurdur. Bu bakımdan insan hakları hareketinin 
bütçeleri de dahil olmak üzere tüm faaliyetlerinin hareket üyeleri 
tarafından denetlenebilir olması önemlidir. 
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2- Uluslararası İnsan Hakları Hareketi ve Türkiye

II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1948 yılında kabul edilen ve insanlığın 
yüzyıllardır yürüttüğü mücadelenin oluşturduğu bir birikimi yansı-
tan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi uluslara-
rası insan haraketinin dünya çapında gelişmesi ve yaygınlaşmasının 
eşiğini oluşturmuştur. Günümüzde uluslararası insan hakları hare-
keti, her bir devletin sınırları içinde faaliyet gösteren sivil toplum 
örgütlerinin yanında bölgesel ve küresel nitelikli sivil oluşumlar ve 
devletlerararsı ya da devletlerüstü nitelikteki uluslararası örgütler 
bünyesinde kurulmuş insan hakları mekanizmaları ile birlikte etkili 
bir küresel güçtür.  

80’li yıllardan sonra 12 Eylül askeri rejiminin gerçekleştirdiği insan 
hakları ihlallerine bir tepki olarak gelişen, dar akademik çevrelerden 
kurtularak tabana yayılan ve kalıcı sivil oluşumlarla inşaa edilen ye-
rel insan hakları hareketinin günümüzdeki konumuna erişmesinde 
uluslararası hareketin önemli katkıları olmuştur.

Günümüzde, insan hakları ihlallerinin azaltılması, insan haklarının 
korunması,  ihlallerin önlenmesine yönelik mekanizmaların oluş-
turulması ve uluslararası insan hakları hukukun geliştirilmesi ulus-
lararası hareket ile yerel insan hakları hareketlerinin ortak amaçla-
rıdır. Bu ortak amacın gerçekleştirilmesinde uluslararası hareketin 
rolü, yereldeki sorunların küresel alana yansıtılması; Bölgesel ya da 
küresel mekanizmalar aracılığı ile devletlerin gerçekleştirdiği insan 
hakları ihallerinin önüne geçilmesi; Hukuki ve diplomatik araçlar 
aracılığı ile devletletlerin gerçekleştirdiği ihlallerinin önüne geçil-
mesi; Yerel insan hakları hareketinin etkileme gücünün yükseltil-
mesidir.

Uluslararası insan hakları hareketi ile yerel insan hakları hareketle-
rinin işlevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri her iki alanın ak-
törleri arasında geliştirilecek işbirliği, karşılıklı anlayış ve ortak ça-
lışma ile olanaklıdır. Her iki alan arasındaki ilşkilerin geliştirilmesi 
insan hakları alanında etki yaratılabilmesinin önemli koşullarından 
biridir. Bu ilişkilerin geliştirilmesi ise aktörlerin politikalarına, ça-
lışma biçimlerine, tutum ve davranışlarına bağlıdır. 
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Destek almakla yetinmeyen, katkıda bulunan, bilgi üreten bir 
yerel hareket

Türkiye insan hakları hareketi ilk günlerinden itibaren uluslara-
rası hareket ile bağlarını kurmuştur. Bununla birlikte ortak amaç-
lara erişmek için politik ve teknik düzeylerde bir dizi sorunun ele 
alınarak geçmiş deneyimler ışığında çözüm geliştirilmesi gerekir. 
Uluslararası hareketin yerel alandaki sorunları dünya çapında ses-
lendirebilmesi yerel kuruluşların çabalarına, özellikle de raporlama 
faaliyetlerine bağlıdır. Uluslararası aktörlerin yerelde doğrudan ra-
porlama çalışması yapabilmeleri zor ve maliyetli bir yöntem oldu-
ğundan ancak sınırlı öncelik alanlarında ve geçici sürelerle müm-
kün olabilmektedir. Uluslararası bilgi akışının temel taşları yerelde 
çalışan örgütlerdir. Türkiye son yirmi yılda raporlama konusunda 
önemli bir bilgi birikimi oluşturmakla birlikte, bu bilgi birikiminin 
sürekliliği sağlanmalı ve öncelikli alanlar belirlenmelidir. Son yıl-
larda belli kilit alanlarda yerelden üretilmiş yeterli veri bulunma-
ması bu alanlarda uluslararası hareketin etki yaratmasını önleyen 
önemli faktörlerden biridir.

Türkiye bakımından üzerinde durulması gereken bir diğer konu 
yerel aktörlerin uluslararası alana yönelik ortak bir stratejilerinin 
ve birlikte çalışma geleneklerinin bulunmamasıdır. Özellikle insan 
hakları izleme mekanizmalarına yönelik gölge raporların hazırlan-
ması, uluslararası lobi merkezlerine ve kurumlara yönelik sorun ya 
da konu bazlı girişimler, geleceğe yönelik eylem planlarının yapıl-
ması, geliştirilmesi gereken ortak faaliyet alanlarıdır.

Bugüne kadar, Türkiye’de insan hakları hareketi, bir dizi uluslara-
rası kurum ve kuruluşla kalıcı ilişkiler geliştirmiştir. Türkiye’deki 
insan hakları kuruluşları, Amnesty International, Human Rights 
Watch, IRCT, FIDH,  Euro-Med gibi sivil toplum örgütleri ve ağları 
ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi,  Avrupa Birliği ve AGİT 
gibi devletlerararası kuruluşlarla karşılıklı iletişim kanalları oluş-
turmuş, işbirliği alanları geliştirmiştir. Ancak yerel örgütler arasında 
uluslararası deneyimlerin paylaşılması, yeni ilişkilerin ve işbirliği 
olanaklarının araştırılması, yerel örgütlerin uluslararası örgütlerden 
beklentilerin saptanması ve onların öncelikli alanlarının belirlenme-
si amacıyla öneriler geliştirmesine yönelik daha fazla ortak çalışma 
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yapılması gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda sayılan örgütler dışın-
da ve özellikle Türkiye’nin bulunduğu coğrafya içinde Kafkaslar, 
Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerindeki yerel ve bölgesel 
nitelikteki örgütlerle daha fazla ilişki geliştirilmeli, Latin Amerika, 
Afrika, Uzak Asya bölgeleriyle iletişim güçlendirilmelidir. Türki-
ye insan hakları hareketi küresel ve Avrupa bölgesindeki örgütler-
le geliştirmiş olduğu ilişkileri yakın coğrafyasındaki diğer ülke ve 
bölgelere doğru genişletmelidir. Türkiye’deki insan hakları hareketi 
başka coğrafyalara yöneldiği ölçüde olgunlaşacaktır.

Türkiye insan hakları hareketinin uluslararası hareket ile geliştirdi-
ği ilişkiler günümüze kadar Türkiye ile ilgili konulara odaklanmış, 
yerel hareketin diğer ülkeler ve bölgelerdeki insan hakları sorunla-
rına yönelik ilgisi ve çalışmaları sınırlı kalmıştır. Uluslararası insan 
hakları hareketinin temel yapı taşlarının yerel girişimler olduğu ve 
küresel etkinin ancak yerel destekle istenilen düzeylere getirilebi-
leceği dikkate alındığında Türkiye’deki insan hakları hareketinin 
giderek daha fazla uluslararası alana destek vermesi gerekmekte-
dir. Yerel insan hakları hareketinin insiyatifi ile gelişitirilen İstanbul 
Protokolü’nün yarattğı küresel etki bu alanda istenildiğinde başarılı 
sonuçlar alındığının güzel bir örneğidir.

Türkiye’de devletin son yıllarda artan bir şekilde uluslararası ilişki-
lerde rol oynamaya başlaması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi üyeliği, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı, 
İslam Konferansı Başkanlığı, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı 
gibi insan hakları bakımından önemli bazı kurum ve kuruluşlarının 
yöneticiliklerine Türkiye’den atamalar yapılması, atanan bu kişilere 
yönelik yerel örgütlerin özellikle lobi faaliyetleri yapması ihtiyacını 
doğurmakla birlikte, bu yönde adımlar yeterince atılamamıştır. Tür-
kiye’deki yerel örgütler önemli bazı uluslararası örgütlerden bek-
lentilerini, eleştirilerini, protestolarını ve olumlu tepkilerini fazla 
uzağa gitmeksizin bu pozisyonlara gelen kişilere yüz yüze iletebilir, 
uluslararası örgütlerin faaliyetlerine Türkiye’den müdahale edebilir, 
onları daha yakından izleyebilir bir konuma gelmişlerdir. Yerel in-
san hakları hareketi için yeni olan bu alanda kısa sürede bir gelişme 
kaydedilmesi önem taşımaktadır.
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Yereli dikkate alan, katılımcı, yeni sorun alanlarına odaklanmış 
canlı ve temsil gücü yüksek bir uluslararası hareket

Etkili bir küresel insan hakları hareketi sadece yerelde bulunan ör-
gütlerin çabalarıyla sağlanamaz. Bölgesel ve küresel nitelikli aktör-
lerin yerelle olan ilişkileri karşılıklı bir dayanışma ortamının oluş-
masının temel şartıdır. Uluslararası hareketin gücünü artırabilmesi 
küresel ve bölgesel aktörlerin yerele yönelik duyarlılık geliştirmesi 
ile olanaklıdır. Yarım yüzyıllık geçmiş dikkate alındığında ulusla-
rarası hareket içindeki örgütler niceliksel olarak ciddi bir gelişim 
göstermiş olmakla birlikte geçmiş deneyimler önemli bazı sorun 
alanlarına da işaret etmektedir.

Küresel ve bölgesel aktörler gerek politikaların, gerekse çalışma 
yöntemlerinin oluşturulması alanlarında sahip oldukları etkileme 
gücünü tek yönlü kararlarla sağlamaya yönelik bir eğilim sergile-
mektedir. Öncelik alanlarının belirlenmesinden, mücadele yöntem-
lerine kadar yerel hak hareketlerinin uygulayıcılar olarak görülmesi 
uluslararası insan hakları hareketinin yereli anlamasını zorlaştırdığı 
gibi, yerel hareketleri karar alma süreçlerinden uzakta tutmaktadır. 
Uluslararası sivil toplum örgütleri ise tarihi ve sosyal nedenlerle ya 
Batı ülkelerinin sivil güçlerinin etkisi ile şekillenmekte ya da mali 
bakımdan bu ülkelerdeki kaynaklara bağlı kalmaktadır. Stratejik 
bir plan çerçevesinde önceliklere göre hareket etme kültürünün ge-
liştiği bir çağda yerel hareketlerin karar alma ve starateji belirle-
me süreçlerine dahil edilmemesi uluslararası hareketin geleceğini 
olumsuz etkileyecek, varolan Kuzey-Güney ya da Doğu-Batı ayrımı 
daha da derinleşecektir. Bu durum ortak küresel insan hakları hare-
ketine yönelik en büyük tehdittir.

Yeni gelişen sorunlara cevap vermek için insan hakları hareketi kla-
sik çalışma biçimleri ve sınırların ötesine geçerek yeni politikalar 
ve yöntemler geliştirmelidir. İhlallerin kaynaklarının çeşitlendiği ve 
karmaşıklaştığı bir dünyada bu durumun hem fırsatlara hem de yeni 
çatışma alanlarına varlık kazandırdığı dikkate alınmalıdır. Yenidün-
ya koşullarının klasik politika ve yöntemlerle başedilemeyecek yeni 
sorun alanları yarattığı gerçeği gözardı edilmemelidir.  Yoksullukla 
mücadele, küresel çevre tahribinin ortaya çıkardığı insan hakları so-
runları, teknolojinin insan yararına kullanılmaması sonucu ortaya 
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çıkan genetik ve biyolojik tehditler gibi alanlarda daha fazla çalışma 
yapılmalı, uluslararası insan hakları hareketi çağdaş ve yaşayan bir 
hareket olma özelliğini yitirmemelidir. Son yıllarda bazı uluslarara-
sı sivil toplum kuruluşları ile devletlerarası örgütlerin ekonomik ve 
sosyal haklar alanına yönelmeleri sevindirici bir gelişme olmakla 
birlikte, bu alanların doğasına uygun politika ve çalışma yöntem-
lerinin oluşturulmasında henüz geçmiş ezberleri bozan yaklaşımlar 
geliştirilememiştir.

Ortak hedefler: Mağdurları özne olarak görmek, güvenlik ek-
senli siyasi etkiyi ortadan kaldırmak, teknokratlaşmaya karşı 
koymak, fonları ortak yönetmek, sağlıklı bir dayanışma ve iş-
birliği ortamı oluşturmak

İnsan hakları ihlalleri öncelikle bu ihlallerin doğrudan hedefi olan 
mağdurları etkilemektedir. Uluslararası insan hakları hareketi günü-
müze kadar mağdurları korumayı hedeflemekle birlikte mağdurlar 
yeterince harekete dahil edilememiştir.  Mağdurların bir konu alanı 
olmaktan çıkarılarak özne olarak kabul edilmesi insan hakları ha-
reketinin gelecek dinamizmini ve dönüştürücü gücünü artıracaktır. 
İnsan hakları hareketi mağdurların da ötesine geçerek yeni toplum-
sal hareketleri dikkate almalı, toplumsallığın dönüştürücü gücünü 
görebilmelidir. Yeni toplumsal hareketlerin insan hakları hareketine 
yapacağı katkılar önemsenmeli, bu gruplara karşı dışlayıcı tutum-
lardan kaçınılmalıdır.

Uluslararası insan hakları hareketi son dönemlerde gelişen güvenlik 
eksenli mal ve sermayenin dolaşımını esas alan, hak ve özgürlük-
leri güvenliğe feda eden uluslararası politikalarla mücadele etmek 
zorundadır. Dünya çapında yaygınlaşan İslam korkusu ve kültürel 
ırkçılık ile göçmen ve mülteci düşmanlığına karşı mücadele insan 
hakları hareketinin öncelikli konuları arasında yer almalıdır. 

İşkencenin önlenmesinden, bireylerin vücut bütünlüklerinin korun-
masına, ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasından, şiddetin 
önlenmesine kadar birçok alanda ihlallerin yoğunlaştığı bir dünyada 
insan hakları hareketi gerilemeyi durdurma yönünde adımlar atma-
lıdır.

Hem yerel hem de uluslararası insan hakları hareketi neo-liberal kü-
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resel politikaların etkisiyle rekabetçi ve projeci bir anlayışa yönel-
tilme ve böyle bir mantığa sıkıştırılma tehdidi ile karşı karşıyadır. 
Böyle bir anlayış insan hakları hareketinin kendisini ve sistemi dö-
nüştürme etkisine darbe vurmaktadır. Profesyonel standartlar içinde 
iş yapan, kariyerist bir insan hakları mesleği yaratılması insan hak-
ları aktivizminin dönüştürücü işlevini geri plana atan ve didaktizmi 
öne çıkaran bürokratik nitelikli faaliyetlere dönüştürmektedir. 

Fon desteği sağlayan kuruluşların insan hakları hareketini kendi 
stratejik öncelikleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışmaları, bu 
stratejik önceliklerin belirlenmesinde tek taraflı karar vermeleri 
ve desteklerin fonlardan yararlanmak isteyen kuruluşların stratejik 
kaygıları ve sürdürülebilirlikleri dikkate alınmadan verilmesi uzun 
erimli ve sonuç alıcı çalışmaları engelleyen potansiyel bir tehdittir. 
Unutulmamalıdır ki bu fonlar küresel düzeyde kamu fonları ve bi-
reysel gönüllü bağışlardan oluşmaktadır. Bu nedenle, fonların hangi 
alanlarda kullanılacağı ve kullanılma koşulları tüm aktörlerin ortak-
laşa faaliyetleri ile belirlenmelidir.

Türkiye tecrübesi göstermektedir ki yerel ve uluslararası hareket-
ler arasında sağlıklı bir ilişki her şeyden önce dayanışma kültürü-
ne sahip çıkmakla mümkündür. Herkesin içinde bulunduğu güçlü 
bir uluslararası insan hakları hareketi yeni dayanışma ve işbirliği 
modellerinin geliştirilmesine bağlıdır. Yerel ve uluslararası insan 
hakları hareketinin etkili bir işbirliği yapabilmesinin en önemli un-
surlarından biri bilginin toplanması, paylaşılması ve kullanılması-
dır. Yereldeki bilginin toplanmasında ortaklaşabilmek insan hakları 
hareketinin çaba göstermesi gereken bir alandır. Türkiye’de faaliyet 
gösteren sivil toplum örgütleri, uluslararası hareket içindeki sivil 
toplum örgütleri ile başta aktivizm ve lobi alanları olmak üzere ön-
celikli alanlarda işbirlikleri geliştirmelidir. 

3- İnsan Hakları Hareketinin Devlet ve Hükümet İle İlişkileri

İnsan hakları hareketinin devletle ve hükümetle ilişkisi, evrimleşen 
insan hakkı kavramı ve insan hakları savunuculuğunun temel sorun-
larından bağımsız olarak incelenemez. 

Bu nedenle insan hakları hareketinin devlet ve hükümetle ilişkileri-
nin ne şekilde geliştiği ve ne yönde ilerleyeceği belirlenmeden önce 
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insan haklarının dünyada ve Türkiye’de geldiği noktanın iyi irde-
lenmesi gerekir. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de yerleşik insan 
hakları savunuculuğunun sınırlarına dayandığı gözlemlenmektedir. 
Bu durum aynı zamanda insan hakları savunuculuğu açısından bir 
krizin başlangıcıdır. Bu krizin nedenleri ve sonuçları üzerine düşün-
mek insan hakları hareketinin devletle kuracağı ilişkinin de yeniden 
tanımlanmasını gerektirecektir. 

Türkiye’de insan hakları hareketinin uzun süre çıplak şiddetle mü-
cadele etmesi, insan hakları savunusunu büyük ölçüde uluslararası 
sözleşmeler ve hukuk düzleminde yürütülmesine neden olmuştur. 
Bu durum, çıplak şiddet dışındaki ihlal türleri ile karşılaşıldığın-
da nasıl bir tutum takınılacağı konusun da belirsizliğe yol açma-
nın yanında savunuculuğun izlediği yöntemleri de sınırlı kılmıştır. 
Örneğin, insan hakları hareketi kentleşme ve çalışma ilişkilerinin 
doğurduğu hak ihlalleri konusunda insan hakları ile gerekli ilgi ve 
bağlantıyı tam olarak kuramamıştır.  İnsan haklarına ilişkin duruş, 
etik değerlerden çok hukuksal kurallar bağlamında ele alındığı için 
hak örgütleri özgürlük siyasetinde her zaman tutarlı bir duruş sergi-
leyememiş, insan hakları dışındaki siyasi tutumlar nedeniyle haklar 
arasında hiyerarşi yaratılmış ve toplumun değer dünyasında da cid-
di bir dönüşüm gerçekleştirilememiştir. İnsan hakları örgütlerinin 
insan hakları siyasetinin neresinde durduklarını belirleyip kendi 
dünya görüşleri ile çelişen hak ve özgürlük taleplerini de ne ölçüde 
sahiplendiklerini netleştirmeleri gerekir.

Kriz sadece esasa ilişkin değil savunuculuğun usullerine ilişkin 
de bir tartışmayı zorunlu kılmaktadır. İnsan hakları savunucuları 
bu süreçte insan hakları ihlallerinin mağduru sıfatından hak ihlali 
mağdurlarının temsilcisi sıfatına evrilmektedir. Bu evrimleşmenin 
iki önemli sonucu vardır: profesyonel savunucunun karşısında mağ-
durun nesneleşmesi, ikincisi ise bu ilişkinin esası belirlemeye baş-
lamasıdır. Krizin usule ilişkin sonucu, sadece hareketin mağdurlar 
üzerindeki etkisinde kendisini göstermemekte, yeni insan hakları 
hareketleri ve yeni kuşaklarla ilişki kurulmasını da zorlaştırmaktadır. 

İnsan hakları hareketinin içerik itibariyle daha sistematik,  yöntem 
itibariyle daha etkin çalışma yürütmesinin “TMK Mağduru Çocuk-
lar” örneğinin gösterdiği gibi daha etkin olmasını sağlayacağı dü-
şünülmektedir.
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Yargının kamusal gözetim ve takibinin insan hakları açısından taşı-
dığı öneme karşın insan hakları hareketinin Türkiye’de deki yaygın 
tutuma paralel biçimde bu konuda henüz gerekli ilgiyi göstermediği 
söylenebilir. 

Devletle İlişkiler

İnsan hakları hareketinin devletle ilişkilerinin yeni bir döneme gir-
mesi bu krizin başlangıcına eşlik etmektedir. Türkiye’de insan hak-
ları hareketi ile devlet ilişkileri hiçbir zaman sorunsuz olmamıştır. 
Türkiye’deki devletin sivil toplumu belirleme geleneği farklı yön-
temlerle insan hakları hareketine de yön vermeye çalışmıştır. Devle-
tin insan hakları hareketine yönelik baskısı, cezalandırma ve yıldır-
ma araçları ile süreklilik arz etmektedir. 1990lı yılların sonunda ilk 
kez çekingen bir şekilde başlayan doğrudan diyalog bu güvensizlik 
geleneğini kırmaya yetmemiştir. 2004 yılında İnsan Hakları Danış-
ma Kurulu (İHDK)’nun fiilen dağıtılmasına kadar inişli çıkışlı bir 
seyir izleyen süreç, bu tarihten itibaren yerini belirsizliğe bırakmış-
tır. Oysa insan hakları savunucularının özgür bir biçimde çalışma-
sının güvence altına alınması uluslararası kurallarla belirlenmiş bir 
hukuki yükümlülüktür. 

Bu belirsizlik sonsuza kadar sürdürülebilir değildir. Tam tersine 
uluslararası koruma mekanizmalarının yetersizleşmesi ve siyasi 
etkiye açık hale gelmesiyle ortaya çıkan eşgüdümlü krizin etkisiy-
le uluslararası örgütler tarafından sivil toplum-devlet diyalogunun 
gerekliliği ısrarla vurgulanmaya başlamıştır. İnsan hakları örgütleri 
devlet tarafından kurulacak, bağımsızlığı ve özerkliği yine devlet 
tarafından garanti altına alınacak yeni ulusal mekanizmalarda rol 
almaya davet edilmekte hatta bu konuda bir tutum almaya zorlan-
maktadır. 

Türkiye’de insan hakları hareketinin bu konudaki tutumlarını net-
leştirmedikleri ve duruma göre pozisyon aldıkları görülmektedir. 
Bunun bir nedeni yukarıda açıklanan krizdir. Ancak bir bu kadar 
önemli nedeni de devletin tavır ve yakın tarihte yaşanan dene-
yimlerdir. İHDK yanında kurulan İnsan Hakları İl ve İlçe Kurul-
ları, Ceza ve Tevkif Evleri İzleme Kurulları, Terörle Mücadele ve 
Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Tazminine İlişkin Komis-
yonların kuruluşu ve işleyişinde hükümetin dışlayıcı tavrı, insan 
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hakları örgütlerinin yeni girişimlere de itiyatlı yaklaşmasına neden 
olmaktadır. Yeni mekanizmaların kurulmasında devlet bir yandan 
klasik baskı yöntemlerini kullanırken bir yandan da yeni araçları 
devreye sokmaktadır. Gerçekten de 2000’li yıllar, yeni insan hakları 
mekanizmalarının kurulmasıyla devlet tarafından yönlendirilmeye 
açık, sivil toplum alanında hükümetlerin etkisini artırma amacına 
dönük, denetim mekanizmalarının etkisini azaltmayı hedefleyen ör-
gütlerin çoğalmasına vesile olmuştur. Halen gündemde olan İnsan 
Hakları Ulusal Kurum Kanun Tasarısının hazırlanmasında, insan 
hakları örgütlerinin ve akademinin tüm çabalarına karşın tamamen 
dışlanması, çalışmaların gizli yürütülmesi ve önerilerinin dikkate 
alınmaması bu endişelerin yersiz olmadığını göstermektedir. Oysa 
aynı dönem içerisinde İçişleri Bakanlığı eşgüdümünde hazırlanan 
“Ayırımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Yasası” taslağının hazırlanması 
sürecinde hem sivil toplum hem de akademisyenlerle etkin bir işbir-
liği ortaya konulabilmiştir. Bu örnekte görüldüğü gibi şeffaflık hem 
yasama sürecinde hem de insan hakları hareketinin bilgiye ulaşma, 
yürütmeyi ve insan hakları resmi kurullarını denetlemesi açısından 
hayati önemdedir. 

Tüm bu tasarılar başta Paris İlkeleri olmak üzere uluslararası stan-
dartlara birçok açıdan aykırı olması yanında Türkiye gerçeklerini 
de tamamen göz ardı etmektedir. Harekete hakim olan genel duygu, 
2000li yıllarda olduğu gibi bu yeni mekanizmaların uluslararası ak-
törler nezdinde meşruiyet sağlamaya araç olma niteliği taşıdığıdır. 
Bu kaygı ancak insan hakları hareketinin yeni oluşumların kuru-
luşundan itibaren tüm süreçlerde karar alıcı olarak rol alması ko-
şuluyla aşılabilir. Bu nedenle, kurulacak yeni yapıların uluslararası 
ölçütlere uygun kurulması bir ön koşuldur. Ancak bu dahi güvensiz-
liği ortadan kaldırmak için yeterli değildir. Güvensizliğin ortadan 
kalkabilmesi yürütme organının ciddi ve inandırıcı çabasını gerek-
tirmektedir. 

4- İnsan Hakları Hareketi ve Toplumsal Muhalefet

İnsan hakları hareketinin belli bir dönemeci geride bıraktığı şu nok-
tada diğer toplumsal hareketlerle ilişkisi açısından nasıl bir tabloyla 
karşı karşıya bulunduğumuzu bu konferans çerçevesinde görmek, 
bir durum değerlendirmesi yapmak isteği bu oturumun düzenlen-
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mesinin temel gerekçesidir. Bu amaçla, ortak çalışmanın ne ölçü-
de başarıldığı, insan hakları hareketi ve diğer toplumsal muhalefet 
hareketlerinin birbirinden ne kadar öğrendiği, bu ilişkilerin insan 
hakları hareketinin kitleselleşmesine olumlu veya olumsuz nasıl et-
kisi olduğu vb. şeklindeki sorulara birlikte bakmak; hem bir dönem 
muhasebesi çıkarmak, hem de ileriye dönük olanaklara işaret ede-
bilmek açısından önemlidir.  

Elbette, olanakların altını çizmek için, gerçek-dışı bir bakıştan zi-
yade, eleştirel bir bakış açısı geliştirmeye ihtiyaç vardır. Aslında 
ilişkinin kendisinin varlığını veri almayı sorgulamak, bunu bir öl-
çüde konunun “ilişkisizlik” boyutu ile birlikte düşünmeyi denemek, 
eleştirel bir bakış açısıyla, verili kabul ettiğimiz kimi şeyleri sorun-
sallaştırmak bakımından önemlidir. Bu bağlamda, örneğin, oturum 
başlığındaki ‘ve’ bağlacı, bir ayrılma ifade ettiği oranda sorunsal-
laştırılmış; bu bağlacın nasıl göndermelerde bulunduğu, ne kadar 
yöntemsel, ne kadar politik nitelikli olduğu tartışılmıştır. Bu tartış-
ma çerçevesinde, bu bağlacın çubuğu daha fazla ilişkisizliğe büken, 
sadece bir ‘imza kalabalığı’nı ifade eden bir anlamı mı olduğunun, 
yoksa birbirine bakan özneler arasındaki bir ilişkiyi mi ifade ettiği-
nin sorgusu, aslında oturumda yapılan tartışmaların da ana çerçeve-
lerinden birini oluşturmuştur. 

Bu sorgulamanın yapılmasının da işaret ettiği üzere, önemli olan 
kurulan ilişkilerin niteliğidir. Bu noktada, farklı alanlarda mücadele 
eden çeşitli örgütlerin birbirlerine verdiği destek, bir ‘ötekileştirme’ 
ilişkisi biçimini alabilmekte, ilişki kurmanın amacı kimi durumlar-
da karşısındakini kendine benzetmek amaçlı olabilmektedir. Farklı 
hareketlerin birbirleriyle ilişkilenmesinde en temel sorunlardan biri 
olan ‘ötekileştirme’, mağdurların algısında yeniden üretilebilmek-
te; bir konuda hak ihlaline uğrayanın, başka bir ihlalin mağdurunu 
ötekileştirmesi de yaşanabilmektedir. Bir nevi ‘mağduriyetler hi-
yerarşisi’ zihinlere yerleşebilmekte; kişi kendi mağduriyetiyle ilgi-
lenirken, mağduriyetini kutsallaştırıp tahakküm edici bir konuma 
yerleştirebilmektedir. Bu durum, mağdurların birbirini anlamaya 
çalışmasını önlemekte, bu anlamda alanda mücadele eden örgütler 
açısından kitleselleşme konusunda zorluklar doğurmaktadır. 

Aslında söz konusu zorlukların bir sebebi de, sosyal hareketler açı-
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sından baktığımızda, Türkiye’de sosyal hareketleri doğuran sebep-
lerde yatmaktadır. Türkiye’de sosyal hareketler yaşam hakkı ihlalle-
ri, işkence, kadına yönelik şiddet ve her türlü dışlama ve ayrımcılık 
gibi ağır ihlallerle biçimlenen yakıcı bir tarihsel süreç neticesinde 
mağdurların hak arama mücadelesi şeklinde başlamıştır. Dünyada 
ise, sosyal hareketlerin doğuşunda sadece mağdurların hak arama 
çabasının değil, daha genel anlamda demokrasi, özgürlük ve katılım 
mücadelesinin ve hem kendi yaşamına, hem de gelecek kuşakların 
ve diğer canlıların haklarına sahip çıkma anlayışının etkisi olduğu 
düşünüldüğünde, tarihsel koşullardan kaynaklanan bu mağduriyet 
dilinin Türkiye’deki toplumsal muhalefetin perspektifini daralttığı 
söylenebilir. Bu durumda Türkiye’de demokratik siyaset kanalla-
rının hala büyük ölçüde kapalı olmasının da payı vardır. Siyaset 
alanında yer alması beklenecek örgütlenme ve mücadele alanları-
nın sivil toplum ve sosyal hareketler alanını işgali de tabanda ör-
gütlenen, olgusal sorunlara karşı mücadele eden ve sivil toplumun 
etki alanını genişleten bir toplumsal muhalefetin büyümesine engel 
olabilmektedir.

Karşısındakini anlamaya çalışan demokratik bir bakış açısı, sadece 
mağdurların birbirine bakışı bakımından değil, insan hakları hare-
keti ve diğer toplumsal hareketlerin birbirlerine bakışı açısından da 
kritik bir husustur.  Çünkü aksi bir tavır, farklı hareketlerin birbirle-
rine gözünü kapamasına yol açmakta; hareketlerin kendisinin bes-
lenme kaynaklarını sığlaştırırken, çeşitli hareketleri kesen birlikte-
likler geliştirilmesini ise neredeyse imkân dışına itmektedir. Oysaki 
bu tür birliktelikler, çeşitli hak düzlemlerini kapsayan ortak toplum-
sal muhalefetin kendisini toplumsal yaşamda daha görünür kılma-
sına, toplumsal yaşama etki etmesine çok büyük katkı sağlayabilir. 

Böyle bir ortaklaşma, ancak insan hakları hareketi ve diğer toplum-
sal hareketlerin ‘araçsalcı’ bakıştan uzak durmasıyla mümkündür. 
Böyle bir bakış açısı, bu hareketler arasındaki ilişkilere eklektik 
ve mekanik bir biçim vermekte; hatta bir mağduriyet konusunda 
destek/katkı sunarken o mağduriyeti belli bir ideolojik angajmana 
eklemleme üzerinden yaklaşılabilmektedir. Sonuç olarak, ilişkiler 
birbirinden öğrenmeye önem veren sahici bir meraktan yoksun kal-
dığı ölçüde bir nevi sahteleşmektedir. Bugün ihtiyaç duyulan şey, 
‘gerçek temaslar’ kurmak, araçsallaşmanın getirdiği nesneleştirme-
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yi kendimizden uzakta tutmaktır. Bu tarz bir ilişkilenmeyi kurabil-
menin yolu da birbirimize temas etmekten, dokunmaktan, birbirimi-
zi algılamaktan geçmektedir.

Bu tür bir ilişkilenme biçiminin kurulmasının önündeki bir engel de 
‘haklar hiyeraşisi’dir. İnsan hakları örgütleri açısından, insan hak-
ları konusunda ana resimde anlaşıldığı halde, alt başlıklarda, farklı 
ayrımcılık alanlarında, farklı mağduriyet deneyimlerinde “haklar 
hiyerarşisi” üzerinden gidilebilmiştir. Bu noktada, farklı hak türleri 
ve farklı hak talepleri arasında hiyerarşik olmayan, alışverişe, etki-
leşime dayanan ilişkiler kurabilmek ihtiyacı varlığını sürdürmektedir.

Ancak hak mücadelesi veren gruplar, toplumsal koşulların ve kendi 
kitlelerinin yarattığı basınç karşısında bütünlüklü bir insan hakları 
mücadelesi vermede sıkıntı çekebilmektedir. Emek örgütleri, kendi 
kitlesinden gelen basınç karşısında, farklı hak türleri arasında denge 
kurmanın baskısı altında insan hakları mücadelesine yeterince ener-
ji aktaramamaktadır. İnsan hakları örgütleri ise, Kürt sorunundan 
kaynaklanan yoğun hak ihlallerine yoğunlaşırken, diğer alanlardaki 
hak ihlallerine dengeli bir ilgi gösterememe durumuyla karşılaşabil-
mektedir. Ancak durumun farklı toplumsal kesimlerin de benzer ya 
da farklı hak ihlalleri yaşamakta olduğunun unutulmasına, o kesim-
lere uzanmamaya yol açmasına karşı dikkatli olmak gerekmektedir.

Bu açıdan olgusal/konu-bazlı kampanyalar, tematik ağlar etrafında 
çalışan örgütlerle beraber “ağ” biçiminde çalışmak, temayı belli bir 
vakaya daraltarak daha geniş ilişkiler kurmak veya bu konuda bel-
li bir olgu etrafında ağ örerek elimizden geleni yapmaya çalışmak 
ilişkileri geliştirmek için düşünülebilecek yöntemler olabilir. Aynı 
şekilde, farklı hareketler ve insan hakları mücadelesi arasında mev-
cut eşgüdüm sorununu çözecek, ilişkilenme biçimini kişisel ilişki 
düzleminden koordinasyonluk işlevini sağlayacak bir kurumsallaş-
ma oluşturmaya taşımak da bir yöntem olarak düşünülebilir.  Gerek 
insan hakları, gerek toplumsal hareketler alanında bürokratikleşme-
nin, yabancılaşmanın, çıkar ilişkileri ve ahbap-çavuş ilişkilerinin 
yol açacağı yozlaşmanın riskleri herkesin malumudur. Bu riskler, 
sivil toplum perspektifinden yoksun, sadece proje yapmak üzere 
kurulan ve eylemselliği bununla sınırlı kalabilen sivil toplum kuru-
luşlarının ortaya çıkması karşısında, özellikle “projecilik” ve “fon 
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kullanmak” çerçevesinde, - uzun yıllardır tartışılmaktadır. Ancak 
bu tartışmalar yapılırken, bu noktada, uluslararası fonlardan yarar-
lanmayı ve proje-temelli çalışmaları toptan karalayan bir dilden de 
uzak durulması gerekir. 

Her şeyden önemlisi, insan haklarının evrenselliğini-bütünselliğini 
gözetmek, farklı türler ve talepler arasında uyum sağlayarak, farklı 
hak alanlarında mücadele eden örgütler arasındaki asimetri farkını 
engel olmaktan çıkarmak suretiyle, ihtiyaç duyduğumuz bir pers-
pektifin ve ilişki biçimlerinin geliştirilmesinde kritik rol oynayabilir. 
Hak ihlallerinin değerlendirilmesinde toplumsal-cinsiyet boyutunu 
gözetmek de farkındalık-duyarlılık geliştirmek açısından kesinlikle 
ihmal edilmemesi gereken bir husustur.

Bu hususları kapsayan bir bakış açısının eksikliği, insan hakları ör-
gütleri ve diğer örgütler arasında bir açıya yol açmaktadır. Ancak, 
insan hakları örgütleri ve diğer hareketler birbirlerini değerlendirir-
ken yapıcı, anlamaya dönük, örgütlerin olanaklarının sınırlılığını, 
homojen yapılar olmadıklarını, iç dinamiklerini, özneler üzerinden 
gerçekleşen farklılaşmaları da göz önünde bulunduran bir yaklaşı-
ma sahip olmalıdır. 

Genel olarak bakıldığında, tablo ne bütünüyle olumsuz, ne de bütü-
nüyle olumludur. İnsan hakları hareketi, mücadele tarihinde geldiği 
noktada değerli bir birikim yaratmıştır. Bu birikim, göz ardı edil-
memeli; aksine değerlendirilmeli; küçük adımların yarattığı etkiler 
açımlanmalıdır.

İnsan hakları mücadelesinde farklı toplumsal hareketlerin birlikte-
liği, başka durumlarda yan yana gelemeyecek farklı kesimleri bir 
araya getirmiştir. Mücadele içinde kurulan ilişkiler, geçmişteki ön-
yargıları aşmada, farklılıkları doğal kabul etmede mesafe kaydedil-
mesini sağlamıştır.  Burada özellikle LGBT hareketinin hem insan 
hakları hareketi hem toplumsal hareketlerle (özellikle feministlerle) 
etkileşiminin, önyargıları yıkmanın ötesinde politik kültürün de-
mokratikleşmesi açısından getirdiği açılımlar anılmalıdır. Başörtülü 
kadınlarla insan hakları hareketi ve toplumsal hareketler arasında 
kurulan temaslar da, önyargı duvarlarının yıkılmasında etkili ol-
maktadır.
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Bu gelişme, insan hakları örgütlerinin insan hakları algısında yaşa-
dığı derinleşme olmadan düşünülemez. İnsan hakları örgütlerinin 
içinde, aidiyetlerinden bağımsız olarak, destek talebinde bulunan 
gruplar/kişiler arasında ayrımcılık yapmadan hak kavramını mer-
keze alan bir bakış açısı geliştirilmiştir. Böylelikle hareketin kendisi 
de değişime uğramış; nesne değil, özne olma bilincinde gelişme ya-
şanmıştır. Bu süreç zarfında, insan hakları örgütleri, yatay demokra-
sinin, hoşgörü kültürünün bulunduğu, dinleme becerisinin geliştiği 
bir örgütsel kültür oluşturmada da yol almıştır. 

Bu ve benzeri olumlu yönler geliştikçe, insan hakları mücadelesi 
ve diğer toplumsal hareketler arasındaki ilişkiler de gelişecektir. 
Yılların emeğiyle kurulmuş olan diyalog beslenmeli, hatta örgütler 
arası ilişki düzleminin ötesine de taşmayı zorlamalıdır. Bu noktada 
internet, kurumsal ilişkilerin ötesine taşan ilişkiler geliştirebilmek 
açısından yeni bir iletişim olanağı teşkil etmektedir. Ancak mücade-
lenin bugününü ve geleceğini değerlendirirken, bu olanağın kişinin 
kendi vicdanını rahatlatması suretiyle fiiliyatta eylemsiz kalma ha-
lini besleyebilen yönünün de farkında olmak gerekmektedir. Böy-
lelikle insan hakları hareketi ve diğer hareketler birbirlerine baktık-
ça, kendilerini anlatmaya zorlanacak; bu mümkün olduğu oranda, 
ezberler bozulacak, yeniliklere daha açık hale gelinecektir. Ayrıca 
eleştirel bir bakış sayesinde, kendilerine ve mücadelelerine karşı 
farkındalıkları gelişecektir. Zaten insan hakları örgütleri de, insan 
hakları mücadelesi de henüz ‘tamamlanmamış’ nitelikleriyle yeni-
leşme ve gelişme potansiyelini içlerinde barındırmaktadır. 
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12. TÜRKİYE İNSAN HAKLARI HAREKETİ 
KONFERANSI

02-04 Kasım 2012

Giriş

1998 yılından beri düzenli olarak toplanmakta olan Türkiye İnsan 
Hakları Hareketi Konferansı’nın genel amacı, Türkiye insan hakları 
savunucularının, insan hakları kavramının ve hareketinin bazı so-
runlarını tartışması ve bu tartışmanın temelinde de, geleceğe yöne-
lik bazı belirlemeleri yapması için bir platform oluşturmaktır. Kon-
ferans, İHD ve TİHV’in düzenleyici olarak görev almasına karşın, 
özerk ve kalıcı bir yapı geliştirmiştir.

Türkiye insan hakları hareketi, bir yandan yakıcı ve acil olarak ey-
leme geçmeyi gerektiren bir gündemin baskısı altında bulunurken, 
bir yandan da insan haklarını kavramsal açıklığa ve düşünsel zen-
ginliğe ulaştırma ihtiyacını hissediyor. Kavramsal açıklık, düşünsel 
sağlamlık, gündeme ve sorunlara müdahale edebilmenin bir koşulu 
olmaktan öte, ona teslim olmamanın bir güvencesidir.

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı’nın yol gösterici ilkeleri 
şöyledir:

1. Konferansımız, insan haklarını, insan onurunu her insanda ger-
çekleştirmeyi amaçlayan eylem ilkeleri ve bu ilkelere dayanan 
normlar olarak tanımlamaktadır. 

İnsan haklarının bütünselliği, devredilemezliği ve insan türünün 
her üyesinin haklarda ve insan onuruna sahip olmada eşitliği, insan 
hakları hareketi için vaz-geçilemez ilkelerdir.

İnsan hakları aktivistlerinin faaliyetlerini belirleyen en üstün ilkeler 
insan haklarıdır.
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Devletlerin yasaları ve hükümetlerin uygulama-ları, insan hakları 
ilke ve normlarına göre belirlenmeli ve değerlendirilmelidir.

2. Konferansımız, insan haklarının, yalnızca hukuksal ve siyasal 
düzenlemelerin değil, eko-nomik, sosyal ve kültürel alanlarda da 
belirleyici olması gerektiği ilkesini vurgulamaktadır. İnsan hakları 
savunucuları, global düzeydeki ve dev-letlerdeki bütün gelişmeleri, 
insan haklarına etkileri bakımından değerlendirmek ve tutum-larını 
bu bakımdan belirlemekle yükümlüdür.

3. Konferansımız, insan haklarının korunması ve gerçekleştirilmesi 
bakımından, uluslararası ve iç barış ile demilitarizasyonun ve yer-
yüzünün çevresel koşullarının etkin korunmasının temel önkoşulları 
olduğunu kabul etmektedir.

12. Konferansın Konusu

Türkiye toplumu, geçmişin acı deneyimleriyle ilişkisini daha çok 
“unutma/bastırma” biçiminde kurmaktadır. Elbette bunda devletin 
“unutturmayı”, hatta belli konularda “hatırlama yasağını” bir idare 
tekniği olarak kullanmasının rolü büyüktür. Ancak son dönemlerde 
bir bölümü araçsallaştırıcı/içeriksizleştirici de olsa geçmişin acı de-
neyimleriyle yüzleşme/hesaplaşma yönünde bazı adımların atıldığı-
nı söylemek mümkün.

Araçsallaştırıcı/içeriksizleştirici adımlar daha çok siyasi iktidar ta-
rafından atılmaktadır. Özellikle siyasal yarar/çıkar sağlama saiki 
iktidarı, geçmişin acı deneyimlerinde bir seçiciliğe, hatta hiyerarşik 
denilebilecek bir tasnife yönelmektedir. Siyasal rakipleri köşeye sı-
kıştırmak kaygısıyla bazı acılar öne çıkarılırken, bazıları ise gör-
mezden gelinebiliyor. 

Kürt Sorunu nedeniyle, özellikle de 90’lı yılların başlarında yaşa-
nan ağır hak ihlalleri ve bunların yol açtığı acılar, yine bu sorunu-
nun çözümünde yaşanan tıkanıklık/isteksizlik nedeniyle görmezden 
geliniyor. Oysa bu acılarlarla gerektiği biçimde yüzleşip hakikatin 
açığa çıkarılması Kürt Sorunu’nun çözümünü ciddi biçimde kolay-
laştıracaktır. 

İktidarın bu yaklaşımının somut göstergelerinden biride zama-
naşımı konusudur. 90’lı yılların başlarında yaşanan ağır hak 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU
24-25 KASIM 2012

380

ihlalleriyle ilgili pek çok davanın/dosyanın eski ceza yasasında 
üst sınırın 20 yıl olması nedeniyle içinde bulunduğumuz yıl ve 
sonraki yıllarda zaman aşımına uğrayarak tarihin derinlikleri-
ne görülmesi riski bulunmaktadır. 

İnsan hakları savunucuları,  yıllardır hakikat hakkının peşinde koşa-
rak böylesi riskleri bertaraf etmek, dolayısıyla da Türkiye’de barışın 
tesis edilmesine katkı yapmak için olağan üstü çaba harcamakta-
dır. Bu çerçevede her türlüğü zorluğa ve imkânsızlıklara karşın kâh 
kayıp vakalarının,  meçhul cinayetlerin izini sürmekte kâh yaz kış 
demeden toplu mezarları ortaya çıkarmaktadırlar.  

Karşılaşılan zorlukların başında elbette devletin/siyasal iktidarın 
görmezden gelme/yok sayma tavrının siyasal, yasal ve fiili sonuç-
ları gelmektedir. Örneğin kayıp vakaları hakkında etkin hızlı ve ba-
ğımsız biçimde soruşturma yapılmasını, failler hakkında dava açıl-
masını ve açılan davaların cezayla sonuçlanmasını sağlamak kolluk 
güçlerinden savcı ve yargıçlara kadar her aşamada yetkililerin çı-
kardığı zorluklar nedeniyle neredeyse imkânsız gibidir. 

 Ayrıca insan hakları savunucularının bilgi ve donanım düzeyleri, 
işbirliği ve dayanışma becerilerindeki yetersizlikler, seyrekte olsa 
zaman zaman yaşanan kişisel ya da kurumsal rekabet gibi öznel ne-
denlerden kaynaklanan zorluklar da söz konusudur.  

Tüm bunlara ilaveten insan hakları savunucuları işkence, kayıp, fa-
ili meçhul cinayet gibi hak ihlallerini ortaya çıkarırken tanık olduk-
ları acılar nedeniyle ikincil travmaya da maruz kalabilmektedirler.  

Öte yandan, geçmişle hesaplaşma konusunun popülerleşmesi, adeta 
“moda” olması, içinin boşalması riskini de beraberinde getiriyor. 
Geçmişin travmatik bir deneyiminin bir popüler kültür mecrasında 
işlenmesi veya devletli-resmi bir ağızdan konu edilmesi, bir geç-
mişle hesaplaşma deneyimi olarak kabul edilebiliyor. Oysa geçmiş-
le hesaplaşma, sağaltıcı olması bekleniyorsa, hem daha özenli hem 
daha kapsamlı ve uzun erimli bir çabayı gerektiriyor. “Yetersiz” 
girişimleri de küçümsememekle beraber, kavramın ve çabanın aşın-
masını önleyecek bir eleştirel bakışı taze tutmak gerekiyor.

Kısacası insan hakları savunucularının,  ağır insan hakları ihlalleri 
pratiklerinin ardındaki ortak aklı/zihniyeti/sistemi, dolayısıyla haki-
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kati ortaya çıkarma uğraşılarında bu zorlukların üstesinden gelme-
den başarıya ulaşmaları oldukça zordur.  

Bu yıl 12.’sini gerçekleştireceğimiz Türkiye İnsan Hakları Hareketi 
Konferansı’nda aşağıdaki çalışma gruplarında bu zorlukların üste-
sinden gelebilmenin yollarını aramaya çalışacağız. 

12. Konferansın Genel Başlığı:  “Hakikatin Travması” 

Çalışma Tarzı:

Çalışma gruplarında katılımcıların hazırladıkları metinlerden ya da 
sözlü olarak sırayla yaptıkları kısa sunumların ardında ele alınan 
konu, karşılıklı tartışmalar ile derinleştirilecektir. Daha sonra çalış-
ma grupları yapılan tartışmaların ışığında birer rapor hazırlayacak-
tır. Ardından bu raporlara tüm katılımcılarla paylaşılarak son hali 
verilecek. En nihayetinde de bunlardan konferansın sonuç bildirgesi 
oluşturulacaktır. Oluşturulan bu bildirge TİHV ve İHD tarafından 
10 Aralık 2012 de başlayan İnsan Hakları Haftasında açıklanacaktır.
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İHD YAYINLARI
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İHD ETKİNLİK FOTOĞRAFLARI

Batman-Sason toplu mezar bölgesi

Batman-Sason toplu mezar başına gidiş.



İNSAN, HAKLARIYLA İNSANDIR.

389

Batman-Sason toplu mezar başında

İHD Diyarbakır Şube - Kayıplar Oturma Eylemi
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İnsan Hakları Haftası - TBMM’ye yürüyüş

İHD İstanbul Şube - Barış eylemi
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İHD İstanbul Şube - Ermeni Soykırımı anması / Haydarpaşa Garı

Hasta mahpuslar için Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi
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İHD-TİHV İnsan Hakları Günü basın toplantısı

İHD 25. yıl etkinliği
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İHD Hakkari Şube - Anayasa çalışması

İHD Siirt Şube - Kayıplar eylemi
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Roboski Katliamı Raporu’nun açıklanması - ortak basın toplantısı

TİHK ile ilgili ortak basın toplantısı
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Muharrem Erbey şahsında FİDH İnsan Hakları Savunucuları
Türkiye Raporu’nun açıklanması

Berlin Barosu’nun İHD Genel Merkezi’ni ziyareti
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İnsan Hakları Savunucuları Örgütü’nün Muharrem Erbey için 
çıkarttığı forma

KCK ismi ile anılan ana davaya gidiş
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Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması

İHD 1 Mayıs etkinliğinde
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Süresiz ve Dönüşümsüz Açlık Grevi eylemi

İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi gözaltına alınırken
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İHD Mersin Şube - İnsan Hakları Haftası basın açıklaması


